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اعداد: 

أ. صالحة الشهري 

رشادي   دليل الطالبة اال5
وكالة شؤون الطالبات  

وحدة االرشاد والدعم االكاديمي 
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ها Fمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغرى

تصميم وتـنسيق: 
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د.مشاعل آل كدم 

أ. منار باعباد 

أ. فاطمة الشهري
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ء

 أن يكون لكل طالبة مرشدة 
 أكاديمية تساعدها في :

 االطالع على االbنشطة 
الالمنهجية.

كاديمية bالمهارات اال  
الالزمة لها .

  رفع المتسوى
التحصيلي لديها.

 معرفة لوائح وأنظمة 
الدراسة.

كاديمي؟ bرشاد االbماهو اال

 F
pكـاديـمي لـلطالـبات ىڡ bرشـاد اال F تـقديـم خـدمـات اال5

pوالـريـادة ىڡ p Fالـتمرى

ضوء معايرىF الجودة العالمية . 

الرسالة:الرؤية:

تـقديـم خـدمـات إرشـاديـة تـساعـد الـطالـبات عىل الـتكيف مـع الـبيئة الـجامـعية وتـحقيق 

كاديمية . bهداف عن طريق زيادة وعي الطالبات بمسؤولياتهن االbاال

٢
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االbهداف:

تـقديـم الـمعلومـات الـدقـيقة عـن االbنـظمة والـلوائـح 

والقوانين المختلفة.

خـلق عـالقـات إيـجابـية لـلطالـبات مـع زمـيالتـهن ومـع أعـضاء 

هيئة التدريس ومنسوبات المعهد.

 زيـادة الـدعـم الـمعنوي لـلطالـبات مـن خـالل تسهـيل اتـصالـهن 

دارة وعرض مـشكالتـهن الـشخصية والـدراسـية مـع الـتأكـد مـن  بـاال5

وضع  الحلول الفعالة. 

 الــوقــوف عــلى مــشاكــل الــطالــبات الــماديــة، والنفســية، 

واالجتماعية وإحالتهن إلى الجهات المختصة في المعهد . 

٣
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تــشجع الــمرشــدة  الــمتفوقــات مــن الــطالــبات 

pهن . Fلالحتفاظ بتمرى

كاديمية: bالمرشدة اال

F المعهد. 
pمرشدة أكاديمية لكل طالبة ىڡ p Fة والكفاءة. ويتم تعيںى F تتمتع بالخرى�

       هي عضو هيئة التدريس (االbستاذة) الىى�
: F

F اال�ىى�
pكاديمية ىڡ bويتمثل دور المرشدة اال

عـالنـات  F لـوحـة اال5
pإعـالن أسـماء الـطالـبات ىڡ

. F
pوىى لكرى� يد اال5 مقرونا باالسم والرى�

F الجـدول 
pرشـاديـة ىڡ تحـديـد الـساعـات اال5

الفردي للمرشدة. 
كــاديــمية لــقاءات  bتــنظم الــمرشــدة اال

دورية خاصة وعامة بطالباتها  . 

F تحــديــد أهــدافــهن 
pتــساعــد  الــمرشــدة طــالــباتــها  ىڡ

واكــتشاف مــواهــبهن وتــقديــم حــلول لــلمشكالت 

F تقف أمام الطالبات .
كاديمية الىى� bاال

تـتعرف الـمرشـدة عىل أسـباب تعرى� طـالـباتـها 

دراســيا وتــضع الحــلول لــالرتــقاء بمســتوى 

تعلُّمهن بالمعهد .

٤
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تسـتفيد الـطالـبة مـن مرافـق الـجامـعة وخـدمـاتـها الـمتنوعـة، مـثل : ( الـمكتبات، 

مركز خدمات الطالبات ،الدورات ،االbنشطة الالمنهجية) . 

مسؤولية الطالبة: 

عـالنـات سواء عـن طـريـق   تـكون الـطالـبة  مـسؤولـة عـن مـتابـعة اال5

عالن ، أو موقع المعهد  . ، أو لوحات اال5 F
pوىى لكرى� يد اال5 الرى�

كـاديـمي ،  bتتحـمل الـطالـبة  كـامـل الـمسؤولـية عـن أدائـها اال

. F
pوىى لكرى� F النظام اال5

pكاديمي ىڡ bواالطالع عىل السجل اال

كـاديـمية  bم الـطالـبة بـحضور االجـتماعـات الـدوريـة مـع مرشـدتـها االp تـلرى�

F االbوقـات المحددة ، وتزويـد مرشـدتـها بـكافـة الـمعلومـات عـن أدائـها 
pىڡ

كاديمي .  bاال

رشـدتـها، وتسـتفرسعـن كـل  تـطلب الـطالـبة الـمساعـدة مـن مـ

F ترى  فيها غموضاً.
الجوانب الىى�

F تـخص 
تـتعرف الـطالـبة عىل  الـتقويـم الـدراىسـF والـمواعـيد الـىى�

التأجيل واالعتذار. 

٥
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+ المملكة العربية المنحة  
+ مؤسسات التعليم العاىل+ ىڡ,

هي المقعد الدراىس+ الذي تحصل عليه الطالبة للدراسة ىڡ,

السعودية.

, إكمالها (60) وحدة دراسية . ( أي تجتاز الطالبة جميع ساعات  المقررات الدبلوم  + تمنح للطالبة حںى+
Yالدرجة الىى

+ درستها من المستوى اا̂لول حىىY المستوى الرابع  بنجاح ) . 
Yوالمواد الىى

+ الدبلوم المتوسط 
+ جميع ساعات المقررات ىڡ,

, إكمالها (30) وحدة دراسية . (أي تنجح ىڡ, + تمنح للطالبة حںى+
Yالدرجة الىى

 . ( +
, اا̂لول والثاىى, المستويںى+

رقم يدل عىل العام الجامعي والفصل الذي التحقت الطالبة فيه بالدراسة ، إضافة إىل الرقم المتسلسل الرقم الجامعي

+ ذلك 
ىڡ,

. العام والفصل الدراىس+

رشاد اا̂لكاديمي دليلك لحياة جامعية أفضل pاال

تعريفات مهمة :

٦
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+ .السنة الدراسية 
, : الفصل الدراىس+ اا̂لول والفصل الدراىس+ الثاىى, ,  دراسيںى+ تتكون من فصلںى+

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عرسv أسبوعاً، تدرس الطالبة عىل مداها المقررات الدراسية, و ال تدخل من الفصل الدراىس 

تا التسجيل واالختبارات النهائية. Yضمنها فرى

+ يجب عىل الطالبة اجتيازها بنجاح للحصول الخطة الدراسية 
Yجبارية، أو االختيارية ، الىىpهي مجموعة المقررات الدراسية اال

+ التخصص المحدد .
عىل الدرجة العلمية ىڡ,

+ فصل دراىس+ . العبء الدراىس 
+ يسمح أن تسجل فيها الطالبة ىڡ,

Yمجموع الوحدات الدراسية الىى

,  دقيقة ، والدرس العمىل+ الذي ال تقل مدته عن الوحدة الدراسية  + ال تقل مدتها عن خمسںى+
Yة النظرية اال̂سبوعية الىى المحارص,

مائة دقيقة .

+ تدرسها الطالبة ،  ويكون لكل مقرر رقم, ورمز, واسم .المقرر الدراىس 
Yالمادة الىى

تعريفات مهمة :

رشاد اا̂لكاديمي دليلك لحياة جامعية أفضل pاال

٧
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( اعمال السنة )   Fخالل الفصل الدراىس+ اختبار فصىل , + المقرر مرة أو مرتںى+
اختبار ىڡ,

 F
bاالختبار النهاىى. + نهاية الفصل الدراىس+

+ المقرر يعقد مرة واحدة ىڡ,
اختبار ىڡ,

+ تـحصل عـليها الـطالـبة خـالل فـصل دراىسـ+ مـن اخـتبارات، وبـحوث، وأنشـطة تـعليمية درجة االbعمال الفصلية 
Yالـدرجـة الـىى

 . تتصل بالمقرر الدراىس+

 F
bدرجة اختبار النهاىى. + االختبار النهاى̂ى+  للفصل الدراىس+

+ تحصل عليها الطالبة لكل مقرر ، ىڡ,
Yالدرجة الىى

مجـموع درجـات اا̂لعـمال الـفصلية مـضافـاً إلـيها درجـة االخـتبار الـنهاى̂ى+ لـكل مـقرر, وتحسـب الـدرجـة مـن الدرجة النهائية 
مائة.

+ حـصلت عـليها الـطالـبة عىل مجـموع الوحـدات الـمقررة لجـميع المعدل الفصىل 
Yهـو حـاصـل قـسمة مجـموع الـنقاط الـىى

+ وزن الـتقديـر 
ب الوحـدة الـمقررة ىڡ, , وتحسـب الـنقاط برص, + أي فـصل دراىسـ+

+ درسـتها ىڡ,
Yالـمقررات الـىى

+ كل مقرر درسته .
الذي حصلت عليه الطالبة ىڡ,

اكمي  + درسـتها مـنذ المعدل الرى�
Yجـميع الـمقررات الـىى +

+ حـصلت عـليها الـطالـبة ىڡ,
Yحـاصـل قـسمة مجـموع الـنقاط الـىى

التحاقها بالجامعة عىل مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.

+ الجامعة . التقدير العام 
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالبة خالل مدة دراستها ىڡ,

+ أي مقرر .  التقدير 
+ حصلت عليها الطالبة ىڡ,

Yو صف للنسبة المئوية أو الرمز اا̂لبجدي للدرجة النهائية الىى

تعريفات مهمة :

رشاد اا̂لكاديمي دليلك لحياة جامعية أفضل pاال
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ف

تعريفات مهمة :

+ ، وتسـتمر مـعها حىىY الحزم االختيارية
ابـطة تـختارهـا الـطالـبة ابـتداء مـن المسـتوى الـثاىى, Yهـي مجـموعـة مـقررات اخـتياريـة مرى

المستوى الرابع . 

امن   p + نـفس المسـتوى . مـثال :  مـقرر الـمهارات الـلغويـة 1 ، مقرر مرى�
هـو مـقرر ال بـد مـن دراسـته مـع مـقرر آخـر ىڡ,

ـ المستوى اا̂لول، وال  +
والـممارسـات الـلغويـة 1 ، والـمهارات الشفهـية 1 جمـيعها تلزم الطـالبـة أن تدرسهـا ىڡ,

. يمكن تأجيلها إىل المستوى التاىل+

+ المسـتوى الـتاىلـ+ . أي ال تسـتطيع متطلب سابق
,  قـبل مـقرر الحـق ىڡ, + مسـتوى مـعںى+

هـو مـقرر البـد أن تـجتازه الـطالـبة ىڡ,
الطالبة أن تدرس المهارات اللغوية 2 إال اذا اجتازت المهارات اللغوية 1 . 

كاديمي  bنذار اال .اال5 اكمي عن الحد اال̂دىى, Yشعار الذي يوجه للطالبة بسبب انخفاض معدلها الرى pاال

نهاء متطلبات التخرج بعد انتهاء المدة النظامية .الفرصة االستثنائية pهي المدة الالزمة ال

نهاء متطلبات التخرج دون منح الطالبة فرصة استثنائية .  المدة النظامية  pوهي المدة الالزمة ال

رشاد اا̂لكاديمي دليلك لحياة جامعية أفضل pاال

٩
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نظام الدراسة : 

F الـدراسـة  برنامج الدبلوم بالمعهد يعادل أربعة فصول دراسية .
pتـقضيها الـطالـبة ىڡ F

الحـد االbدىىp لـلمدة الـىى�

بالمعهد لنيل درجة الدبلوم فصالن دراسيان . 

F الـدراسـة لـنيل درجـة 
pتـقضيها الـطالـبة ىڡ F

ال تـزيـد الـمدة الـىى�

الدـبلوم عنـ ستـة فصول دراسيـة اعتـياديةـ، وتحسبـ فصال 

 F
pاالعـتذار ضـمن الـمدة الـنظامـية، وال تدخـل مـدة الـتأجـيل ىڡ

حساب هذه المدة . 

يـمكن لـلطالـبة الـحصول عىل الـدبـلوم الـمتوسـط إذا 

أكملت  (30) وحدة دراسية معتمدة. 

إذا كـانـت الـطالـبة  مسـتجدة (أي جـديـدة ) بـالمعهـد ، 

F اخــتبار تحــديــد المســتوى والــتحقْت 
pونــجحت ىڡ

 F
pأو الـثالـث ، تُـعد الـطالـبة  نـاجـحة ىڡ F

pبـالمسـتوى الـثاىى

 .  (  NF) المستويات السابقة  ويرصد لها

 F
pجـباريـة ىڡ F جـميع الـمقررات اال5

pعـندمـا تـنجح الـطالـبة ىڡ

F الـمقرر االخـتياري ، تـنتقل 
pواحـد ورسـبْت ىڡ المسـتوى الـ

، والبـد أن تـعيد  دراسـة الـمقرر  Fالـطالـبة للمسـتوى الـتاىلـ

F ذلك المستوى مرة أخرى . 
pاالختياري ىڡ

١٠
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ات  pم الــطالــبة بــحضور الــمحارصp 1-تــلرى�

والدروس العلمية بالمعهد.  
؛ إذا تـجاوزت  F

b2-تحرم الـطالـبة  مـن دخول االخـتبار الـنهاىى

نسبة غيابها عن ٢٥ ٪ .

رم الــطالــبة مــن دخـول االخــتبار بســبب  3- تحـ

رصــد لــها   F الــمقرر ، ويـ
pالــغياب وتــعد راســبة ىڡ

. (DN )تقدير محرومة (ح) أو

م أسـتاذة الـمقرر لـلطالـبة إنـذاراً أوالً بـالـغياب إذا  4-تُـقدِّ

ات  pتــجاوزت نســبة غــيابــها ١٠% مــن إجــمالـــي مــحارص

المقرر، وإنذارا ثانيا إذا بلغت نسبة غيابها  ٢٠%.

المواظبة واالعتذار عن الدراسة :  

١١
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F المقرر: 
pساعات غياب الطالبة ىڡ p Fجدول يبںى

نذار االbول  عدد ساعات المقرر  اال5
10%

  F
pنذار الثاىى اال5

20%
الحرمان 

% 25 
8 ساعات 6 ساعات3 ساعاتساعتان 

13 ساعة 9 ساعات5 ساعات   ثالث ساعات  
 

15ساعة 12 ساعة6 ساعاتأربع ساعات  

19 ساعة 15 ساعة 8 ساعات خمس ساعات  
 

23 ساعة 18 ساعة9 ساعات ست ساعات  
 

27 ساعة  21ساعة 11 ساعاتسبع ساعات 

30 ساعة 24 ساعة12 ساعةثمان ساعات 

34 ساعة  27 ساعة 14 ساعةتسع ساعات

١٢
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F تكون درجتها 
b5-إذا تغيبت الطالبة عن االختبار النهاىى

F ذلك المقرر 
pذلك االختبار، ويحسب تقديرها ىڡ F

pصفراً ىڡ

F حصلت عليها .
عىل أساس درجات االbعمال الفصلية الىى�

F أي مـن 
pىڡ F
b6-إذا لـم تـتمكن الـطالـبة مـن حـضور االخـتبار الـنهاىى

واد الـفصل لـعذر قهـري جـاز لمجـلس المعهـد، قـبول عـذرهـا  مـ

والـسماح بـإعـطائـها اخـتباراً بـديـالً خـالل مـدة ال تـتجاوز نـهايـة 

الـفصل الـدراىسـF الـتاىلـF وتـعطى الـتقديـر الـذي تـحصل عـليه بـعد 

أدائها االختبار البديل .

F دراســة فــصل 
p7-يــحق لــلطالــبة  االعــتذار عــن االســتمرار ىڡ

دراىسـF دون أن تـعد راسـبة،  إذا تـقدمـت بـعذر مـقبول لـدى 

 (W) رصــد لــها تــقديــر (ع) أو F تــدرس فــيها ويـ
الــجهة الــىى�

نـهاء مـتطلبات  ويحتسـب هـذا الـفصل مـن الـمدة الـالزمـة ال5

التخرج .

8-يـحق لـلطالـبة االعـتذار عـن مـقرر (اخـتياري) 

ة  رة واحـدة طـوال فرى� بـموافـقة عـميدة المعهـد مـ

دراستها .

المواظبة واالعتذار عن الدراسة :  

١٣
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وفاة قريب من الدرجة االbوىل

F حكمهما
pيف وما ىڡ p pالوالدة والرى

F المستشفى
pالتنويم ىڡ

 F
pالـمنوم ىڡ( م ,الـزوج ,االبـن، الـبنتbب, االbاال) رافـقة  مـ

F حالة عدم وجود بديل) 
pالمستشفى (ىڡ

موعد عالج كيماوي أو موعد غسيل كىل 

غماء أو الغيبوبة أو نوبات الرصع يوم االختبار اال5

F يـنتج عـنها إصـابـات بـليغة أو حـريـق 
الـحوادث الـمروريـة الـىى�

ل يوم االختبار  p pالمرى F
pىڡ

ة االختبارات F فرى�
pالطالق ىڡ

F يـقرهـا 
 االbعـذار الـطبية الـمصدقـة أو االbعـذار االجـتماعـية الـىى�

بها مجلس المعهد. 

-1

-2

-3

-4

-5

-6

- 7

- 8

-9

 : Fهي كالتاىل F
bعذار المسموح بها للتغيب عن االختبار النهاىىbاال

١٤
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راءات  إذا لــم تــتمكن الــطالــبة مــن إتــمام إجــ

الـتسجيل لـلدراسـة بـالمعهـد لـعذر مـقبول يـمكنها 

تـأجـيل فـصل دراىسـF واحـد فـقط بـقرار مـن مجـلس 

المعهد وإدارة المنح .   

يـمكن لـلطالـبة  تـأجـيل دراسـتها فـصل دراىس 

واحد بناًء عىل طلبها. 

التأجيل و االعتذار:

يــبدأ الــتأجــيل قــبل بـدء الــفصل الــدراىســF الــمراد 

 F
pسبوع الثاىىbتأجيله وحىى� نهاية اال

 . Fمن الفصل الدراىس

ال يحتسـب هـذا الـفصل مـن الـمّدة الـالزمـة 

نهاء متطلبات التخرج.  ال5
تـتقّدم الـطالـبة بـطلب تـأجـيل الـدراسـة إىل وكـيلة شـؤون الـطالـبات 

F المعهد مدعماً باالbوراق الثبوتية لعذرها.
pىڡ

F الـدراسـة بـعدهـا فـإنـه 
pإذا لـم تـنتظم الـطالـبة ىڡ

يطوى قيدها من المعهد . 

أواًل التأجيل :

 p Fواحـد أو فـصلںى Fمـدتـه فـصل دراىسـ

. p Fمتتاليںى Fغرى

يــبدأ مــن االbســبوع االbول وحىى� نــهايــة 

. Fسبوع العارس� من الفصل الدراىسbاال

نـهاء  يحتسـب هـذا الـفصل مـن الـمّدة الـالزمـة ال5

متطلبات التخرج. 

ثانًيا االعتذار:

رشادي  دليل الطالبة اال5
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1-إذا تــغيبت الــطالــبة عــن حــضور جــميع مــقررات الــفصل 
كرى� مـنذ بـدء  bأو بـعد حـضورهـا ثـالث أسـابـيع عىل اال ، Fالـدراىسـ

الفصل الدراىسF ، ثم انقطعت عن الدراسة انقطاعاً متصالً.

2- إذا انـقطعت الـطالـبة عـن الـدراسـة مـدة فـصل دراىسـF دون أن تـتقدم 
بـطلب تـأجـيل، يـتم طـي قـيدهـا  بـقرار مـن مجـلس المعهـد ، مـع االحـتفاظ 

F حصلت عليها قبل طي قيدها .
بتقديراتها الىى�

3- ال تزيد مدة انقطاع الطالبة عن فصل دراىسF واحد طوال مدة 
دراستها بالمعهد .

5-ال يمكن بعد ( طي قيد  ) الطالبة التقدم بطلب منحة جديدة . 

االنقطاع عن الدراسة : 

١٦

4- تحتسـب مـدة انـقطاع الـطالـبة مـن الـمدة الـنظامـية 
المسموح به للدراسة بالمعهد 
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التخرج  : 

-تـحصل الـطالـبة عىل درجـة الـدبـلوم بـعد اجـتياز جـميع مـتطلبات 

التخرج بمعدل ال يقل عن (2) ضمن المدة النظامية .

- تـحصل الـطالـبة عىل  درجـة الـدبـلوم الـمتوسـط  إذا أتـمت 

(30) وحدة دراسية معتمدة .

 p Fرج مـن معهـد تـعليم الـلغة الـعربـية بـالـلغتںى - تـحصل الـطالـبة عىل وثـيقة تخـ

F الـجواز )، وجنسـيتها 
pيـة، يوضـح فـيها اسـمها  ( كـما هـو وارد ىڡ p Fنجـلرى الـعربـية واال5

رج، والـمعدل  وازهـا ، وتـاريـخ الـميالد ،والـتقديـر الـعام عـند التخـ ،ورقـم جـ

ف الحاصلة عليها . اكمي، ومرتبة الرس� الرى�

F إحــدى كــليات 
pتســتطيع الــطالــبة مــتابــعة الــدراســة ىڡ -

الجامعة ما عدا كلية المجتمع والكليات الصحية.

١٧
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الفصل من الجامعة : 

كـاديـمي االbول بـنهايـة الـفصل دراىسـF ويـلزمـها 1. bنـذار اال اكـمي إىل أقـل مـن (2) نـقطة مـن (5) يوجـه لـلطالـبة  اال5 عـندمـا يـتدىىp الـمعدل الرى�

نذار خالل الفصل الدراىسF التاىلF إذا رفعت نسبتها . إزالة ذلك اال5

F إحدى الحاالت اال�تية : 
pتفصل الطالبة أكاديمياً من المعهد وتُنهى منحتها ىڡ

 pدىىbاكـمي عـن الحـد اال p النـخفاض مـعدلـها الرى� Fمـتتالـيںى p Fأ- إذا حـصلت عىل إنـذاريـن أكـاديـميںى

(2مـن5) ولـعمادة الـقبول والـتسجيل بـناًء عىل تـوصـية مجـلس المعهـد إعـطاء فرصـة اسـتثنائـية 

اكمي . (فصل دراىسF واحد) لمن يمكنها رفع معدلها الرى�

ب-إذا لـم تنهـي الـطالـبة مـتطلبات التخرج خالل مـدة أقـصاهـا 
ثالث سنوات.

١٨
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F المعهد : 
pاالختبارات  ىڡ

1-اختبار تحديد المستوى :  

p تحــريــري وشــفوي ؛ ويــقيس مســتوى الــطالــبة  Fويــنقسم إىل قــسمںى

F المستوى المناسب لها .
pالمستجدة لغويا حىى� تدرس ىڡ

2-اختبارات أعمال السنة : 

F بـعض الـمقررات، أو 
pىڡ Fمـنتصف الـفصل الـدراىسـ F

pهـي اخـتبارات تـكون ىڡ 

، وتحسـب درجـة االخـتبار  F االbسـبوع الـخامـس والـعارس�
pىڡ p Fتـنقسم إىل جزئـںى

(30) من مجموع أعمال السنة  . 

  : F
b3-االختبار النهاىى

F نـهايـة الـفصل الـدراىسـF لـقياس مسـتواهـا 
pمـه الـطالـبة ىڡ هـو اخـتبار تُـقدِّ

. F
b(40) من المجموع النهاىى F

bوتحسب درجة االختبار النهاىى

ة :   F4-االختبارات القصرى

p أو ثالثة أسابيع . Fهي اختبارات تُعطى للطالبة كل أسبوعںى

١٩
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F ، والثالث  ثالث مقررات إجبارية 
pول ، والثاىىbالمستويات اال F

p1-تدرس الطالبة ىڡ

امنة وهي المهارات اللغوية ، الممارسات اللغوية ، المهارات الشفهية . p مرى�

2-تحسب جميع الدرجات النهائية لتلك 

المقررات كدرجة نهائية واحدة.

مثال: 

  x  تـدرسـها الـطالـبة F
مجـموع االbعـمال الـفصلية لـكل مـن الـمقررات الـىى�

60  العدد الكىلF للمقررات الثالث                     

مثال:  

  x 40 تـدرسـها الـطالـبة F
F  لـكل  الـمقررات الـىى�

bمجـموع االخـتبار الـنهاىى
العدد الكىلF للمقررات الثالث

رابـع كـل مـقرر   3-تحسـب درجـات مـقررات المسـتوى الـ

كاديمي وفقا ذلك bالنظام اال F
pلوحده وترصد الدرجات ىڡ

F ال تـقل عـن ( ٤٠ ٪) 
b4-درجـة االخـتبار الـنهاىى

من الدرجة النهائية للمقرر.

٢٠

 : F
bطريقة احتساب درجات النهاىى    

طريقة احتساب درجات المقرر:  
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طريقة احتساب درجات االbعمال الفصلية:  

درجـة االbعـمال الـفصلية ال تـقل عـن ( ٦٠ ٪) مـن الـدرجـة الـنهائـية 

للمقرر
 :  p Fاال�تيتںى p Fعمال  الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتںىbتحتسب درجة اال

-اختبارات تحريرية ، عروض مرئّية ، أو مشاريع ،  أو أنواع النشاط الصفي االbخرى . 

. Fخالل الفصل الدراىس p Fاختبارين تحريريںى-

تسـتطيع الـطالـبة االطالع عىل درجـات االbعـمال الـفصلية قـبل بـدايـة 

 . Fاالختبارات النهائية لكل فصل دراىس
يـمكن لـلطالـبة  أن تـطلع عىل أوراق اخـتبار االbعـمال الـفصلية 

لالستفادة منها. 

٢١
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: Fمن ( ٥) نقاط لتكون كما يىل

F كل مقرر عىل أساس أن وزن التقدير : 
pأحصل عليها  ىڡ F

-تحسب التقديرات الىى�

وزن الـــتقديـــر التقدير رمز التقديررمز التقدير
من 

الــــــدرجــــــة 
المئوية +A+95-5.0100ممتاز مرتفع أ

Aإىل أقل من 4.7595ممتازأ  
+B+85 إىل أقل من  4.5جيدجداً مرتفعب

B80 إىل أقل من 4.0جيدجداًب
C++75 إىل أقل من  3.5جيد مرتفعج

C70 إىل أقل من 3.0جيدج
+D+65 إىل أقل من  2.5مقبول مرتفعد

D60 إىل أقل من 2.0مقبولد
Fأقل من 1.060راسبهــ

IPغرى+ مكتملل
ICمستمرم
Wمنسحب ع

DNمحرومح

اكمي ال يقل عن ٤.٥ من ٥.٠٠ • (ممتاز ): إذا كان المعدل الرى�

اكمي من ٣.٧٥ إىل أقل من ٤.٥٠ من ٥.٠٠ • ): إذا كان المعدل الرى� (جيدجداً

اكمي من ٢.٧٥ إىل أقل من ٣.٧٥ من ٥.٠٠ • (جيد): إذا كان المعدل الرى�

اكمي من ٢.٠٠ إىل أقل من٢.٧٥ من ٥.٠٠• (مقبول): إذا كان المعدل الرى�

٢٢
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ضوابط االختبارات:
قبل االختبار:

رت الـطالـبة عـن االخـتبار أقـل مـن عرس� دقـائـق  1-إذا تـأخـ
يُـسمح لـها بـدخـول االخـتبار و يـؤخـذ عـليها تعهـد بـعدم 

التكرار .

2-إذا تـأخرت الـطالـبة عـن االخـتبار أكرى� مـن عرس� دقـائـق  وبـما ال يـتجاوز نـصف زمـن االخـتبار 

يُـسمح لـها بدخول االخـتبار، و يُـعد محرصp يُحدد فـيه مـقدار الـتأخرىF توقـع عـليه الـطالـبة ، وبـعد 

انـتهاء االخـتبار تُـدرس أسـباب الـتأخرىF ويسـتكمل المحرصp بـقبول الـعذر أو عـدم قـبولـه وتـبلَّغ 

F حالة عدم قبول عذرها تُعدُّ غائبة. 
pالطالبة بذلك، وىڡ

3-مـن تـتأخـر عـن االخـتبار أكرى� مـن نـصف زمـن االخـتبار 

ال يسمح لها بدخول االختبار. 
4-عدم السماح للطالبة بدخول االختبار بدون البطاقة الجامعية .

5- يـمنع إدخـال أي ورقـة أو كـتاب  إىل  قـاعـة االخـتبار 

عدا االbدوات الكتابية .

F الحقيبة، والطالبة مسؤولة عن الحفاظ عىل    
p6-إغالق الجوال ووضعه ىڡ

    مستلزماتها الشخصية.

٢٣
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  F6-الـــكالم أثـــناء االخـــتبار بـــلغة  أخــرى غرى

العربية يعترى� غشا.

أثناء االختبار:

ضوابط االختبارات:

1-يـــمنع مـــنعا بـــاتـــا اســـتخدام 

المصحح .
جابات بالقلم االbزرق فقط .  3-ال يـسمح الbي طـالـبة بتسـليم ورقـة 2-تكتب اال5

F نــصف الــوقــت 
pإجــابــتها قــبل مــىص

المحدد لال5جابة.

وع فـيه يـعرض الـطالـبة  F االخـتبار أو الرس�
p4-الـغش ىڡ

إىل العقوبة . 
5-أال تدون أكرى� من إجابة للسؤال الواحد .

٢٤
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رشاد النفىسF واالجتماعي: اال5

االرشـاد النفىسـF واالجـتماعـي يهـدف إىل مـساعـدة طـالـبات 

F الحياة . 
pتواجههن ىڡ F

F حل المشكالت الىى�
pالمعهد ىڡ

رشــاد النفىســF واالجــتماعــي عــدد مــن االbخــصائــيات  يــعمل بـوحــدة اال5

المؤهالت.

رشـاد سواء مـن أجـل الوقـايـة  ويـساعـدن كـل طـالـبة تـطلب اال5

ام. أو العالج ويحرصن عىل إرشادها برسيّة  تامة واحرى�
ام الـمتبادل والـتعاون  رشـاديـة يـقوم عىل االحرى� نـجاح الـعملية اال5

p االbخصائية والطالبة . Fبںى

رشاد النفىسF واالجتماعي: أهداف وحدة التوجيه واال5

تــــقديــــم االســــتشارات النفســــية 

واالجــتماعــية والــدراســية لــطالــبات 

المعهد.

تـزويــد الــطالــبات بــالــمعلومــات النفســية واالجــتماعــية 

F تـساعـدهـن عىل الـنجاح والـتفوق 
وإكـسابـهن الـمهارات الـىى�

 . Fالدراىس

F يـتعرّضـن لـها 
 دراسـة مـشكالت الـطالـبات الـىى�

وإرشادهن نفسيا، أو اجتماعيا، أو صحيا . 

٢٥
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ة محمد الخزيم.  Fخصائية االجتماعية : منرىbاال-

 mmalkhuzaim@pnu.edu.sa

 . F
-االbخصائية االجتماعية :  خديجة مجرىس�

 kmmagrshi@pnu.edu.sa

رشاد النفىسF واالجتماعي  :  F مكتب وحدة اال5
pالطالبة نرحب بك ىڡ F

عزيزىى�

اإلرشاد األكادميي دليلك حلياة جامعية أفضل

٢٦
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ء

F المسمى الوظيفياالسم 
pوىى لكرى� يد اال5 الرى�

ي  nialshithry@pnu.edu.saوكيلة شؤون الطالباتد. نجالء الشرى�

ة وكيلة شؤون الطالباتأ.سارة السهىل  snalsahli@pnu.edu.saسكرترى+

مديرة وحدة االرشاد والدعم أ.صالحة الشهري 
اا̂لكاديمي 

saalshihry@pnu.edu.sa

امج الحوارية أ.صفيه البواردي saalbwardy@pnu.edu.saمسؤولة الرى�

+أ.سهرىF الحجار  ssajar@pnu.edu.sa وحدة التسجيل الطالىى�

+أ.فاتن الريس  falrayes@pnu.edu.saوحدة التسجيل الطالىى�

ة الخزيم  Fاال̂خصائية االجتماعية أ.منرىmmalkhuzaim@pnu.edu.sa

F
kmmagrshi@pnu.edu.saاال̂خصائية االجتماعية أ.خديجة مجرىس�

يدة  hmalshareedah@pnu.edu.saوحدة اا̂لنشطة الطالبيةأ.هدى الرس�

lsalhamad@pnu.edu.saوحدة اا̂لنشطة الطالبيةأ.لطيفة الحمد

gaalolaiwi@pnu.edu.saوحدة المنح والخريجاتأ.غادة العليوي 

بيانات منسوبات وكالة شؤون الطالبات بالمعهد: 

منسوبات وكالة شؤون الطالبات بالمعهد 
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ء
ها   معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغرى+

 Arabic teaching       فيس بوك

 Inst-non-arabic-osa@pnu.edu.sa   +
وىى, Yلكرى pيد اال الرى�

@Arabic teaching  +توترى
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