
 

 
 

 

 هـ 1441للعام الجامعي  املعدل التراكمي للفصل الدراس ي الثاني حسابآلية 

  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

للعام  املعدل التراكمي للفصل الدراس ي الثاني حسابآلية ميرة نورة بنت عبدالرحمن عن تعلن جامعة ال 

 : ، على النحو اآلتيهـ 1441الجامعي 

 

 آلية رصد الدرجات الفصلية والنهائية: 

 ة رصد الدرج، وسيتم  BlackBordيمكن للطالبة االطالع على درجات أعمال السنة من خالل نظام  •

 . Bannerالنهائية  في النظام الكاديمي 

، وبالتالي لن االختبارات النهائيةمعالجة الدرجات بعد رصد جميع تتولى عمادة القبول والتسجيل  •

عالجتها قبل إعالنها للطالبات مل، مباشرة اترصد الدرج بعدتتمكن الطالبة من االطالع على نتيجتها 

 لآل
ً
إعالن  موعد ملعرفةهـ  1441رمضان  24  تاريخ ابتداًء مننأمل متابعة موقع عمادة القبول والتسجيل )  لية التالية:وفقا

 .(النتائج

 

  تقديرات املقررات:  حسابآلية 

الطالبة ويخدم   نظام )ناجح بدون درجة / راسب بدون درجة( لكل مقرر إذا كان في مصلحة  سيتم تطبيق

( لكل مقرر إذا كان في مصلحة … ,A+, A, B+, B) املعتمد نظام التقديرات تطبيق وأمعدلها التراكمي، 

( في كال النظامين بتقدير )راسب 60الطالبة ويخدم معدلها التراكمي، مع رصد درجة الرسوب )أقل من 

 .دون درجة( وال تدخل في احتساب املعدل التراكمي

 

 التقديرات للمقررات ؟  حساب/ كيف سيتم  1س 

ة وزن التقدير الذي حصلت عليه مقارنعلى  بناءً لجميع املقررات  التقديرات حسابسيتم  •

  بحيث : باملعدل التراكمي للفصل الدراس ي السابقالطالبة في كل مقرر 

معدلها التراكمي ساوي  يمن أو  أكبر    وزن التقدير الذي حصلت عليه الطالبة في املقرر   إذا كان .1

 املعتمد   بنظام التقديرات  في هذا املقرر الذي حصلت عليه  التقدير    لها  سيرصدفإنه    السابق

(A+, A, B+, B, … و )التراكمي الجديد املعدل يدخل في حساب.  



 

 

 

معدلها أقل من نجحت فيه الذي  الطالبة في املقرر وزن التقدير الذي حصلت عليه  كانإذا  .2

 ال يدخل في حسابو (، NP) ناجح بدون درجة سيرصد لهافإنه  السابقالتراكمي في الفصل 

 املعدل التراكمي الجديد.

( 60في املقرر )أقل من أو الدبلوم أو الدبلوم املشارك( البكالوريوس )إذا كانت درجة طالبة  .3

 املعدل التراكمي الجديد. ال تدخل في حسابو )راسب دون درجة( سيرصد لها 

( سيرصد لها )راسب 70في املقرر )أقل من    (الدبلوم العالياملاجستير أو  )  إذا كانت درجة طالبة .4

 املعدل التراكمي الجديد. ال تدخل في حسابو دون درجة( 

  ة: التالي ثالوسيتم توضيح ذلك في امل

هـ هو  1441معدلها التراكمي للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  بكالوريوس طالبة  (: 1مثال ) •

 وفققدير كل مقرر ( يتم احتساب ت3.25)
ً
 لية التالية: لآل ا

 

 ( ؟ 3رقم )  في املقرر    +B رصد تقدير تم  ذاملا/  1س 

وهو أكبر من املعدل التراكمي للفصل كما يتضح من الجدول أعاله،     (4.5لن وزن هذا التقدير هو )  /    1ج  

 املعدل التراكمي  حساب ويدخل فياملعتمد بنظام التقديرات  رصده، لذلك يتم (3.25)السابق وهو 

 .  الجديد

 

رقم  

 املقرر 

 باملعدل التراكم
ً
لية احتساب التقدير لكل مقرر مقارنة

ً
للطالبة يا  

 100الدرجة من 
 رمز التقدير

 )العادي(

وزن التقدير  

 5من 

الطالبة لهذا الفصل   تقدير 

 وفق اآللية الواردة أعاله 
 السبب

إلى    95 1  (3.25لنها أعلى من ) +A+ 5.00 A أ + 100 

إلى أقل من    90 2  (3.25لنها أعلى من ) A 4.75 A أ 95

3 85 إلى أقل من    (3.25لنها أعلى من ) +B+ 4.5 B ب+ 90

4 80 إلى أقل من    (3.25)لنها أعلى من  B 4.0 B ب 85

5 75 إلى أقل من    (3.25لنها أعلى من ) +C+ 3.5 C ج+ 80

6 70 إلى أقل من    ( 3.25درجة نجاح وأقل من ) ند )ناجح بدون درجة( C 3.0 ج 75

7 65 إلى أقل من    ( 3.25درجة نجاح وأقل من ) ند )ناجح بدون درجة( D+ 2.5 د+ 70

 ( 3.25درجة نجاح وأقل من ) (NP)    درجة(ند )ناجح بدون  D 2.0 د 65إلى أقل من  60 8

 درجة رسوب (NF) هد )راسب بدون درجة( F 1.0 هـ 60أقل من  9



 

 

 

 

  ؟  هلو كان وزن تقدير املقرر يساوي املعدل التراكمي كيف يتم احتساب/  2س 

ويدخل في حساب املعدل التراكمي ( .… ,A+, A, B+, B)يتم رصده بنظام التقديرات املعتمد س/  2ج 

 .  الجديد

 ( ؟ 6في مقرر رقم )   (NPند )رصد تقدير  تم  ذاملا/  3س 

، (3.25)وهو أقل من املعدل التراكمي للفصل السابق وهو   (3.00هو )هذا املقرر / لن وزن تقدير  3ج 

 . NP)) بدون درجة ناجح يتم رصدها   60ولن الدرجة أعلى من 

 ( ؟ 9في مقرر رقم )    (NF) هد رصد تقدير تم  ذاملاأنا طالبة بكالوريوس ، /  4س 

بدون اسب  ر     تم رصده( لذلك   60  وهو مقرر رسوب ) أقل من   (1.00هو )هذا املقرر  لن وزن تقدير  /    4ج  

  (. NF ) درجة

 ؟ الجديد املعدل التراكمي حساب في NFأو  NPفيها  تقديري / هل تدخل املقررات التي  5س 

 .رتبة الشرفمل كاستحقاق علىالجديد، ولن تؤثر  املعدل التراكمي حساب / ال،، ال تدخل في 5ج 

 

 املعدل التراكمي:  حسابآلية 

 للمثال التالي: حسابيتم 
ً
  املعدل التراكمي للفصل الدراس ي الحالي، وفقا

هـ هو 1441لفصل الدراس ي الول للعام الجامعي بنهاية امعدلها التراكمي بكالوريوس طالبة : (2) مثال

 مسجل لها هذا الفصل املقررات التالية:( و 40ساعات املعدل )( و 3.50)

 

لية 
َ
 احتساب املعدل التراكمي للفصل الدراس ي الحالي ا

 رمز املقرر 

 عدد 

  الساعات 

 املعتمدة 

الدرجة املئوية التي  

 حصلت عليها الطالبة 

التقديرات التي  

  حصلت عليها الطالبة

* 

تقدير الطالبة هذا الفصل  

 وفق اآللية الواردة أعاله 

** 

 A A 90 3 202انجل 

 +B+ B 85 3 202سلم 

 +C+ C 75 3 231تقن 

 ند C 73 3 212نهج 

 هد F 57 3 242نفس 

 4.25 3.35 املعدل الفصلي

 3.64 3.46 املعدل التراكمي 



 

 

 ؟  والعمود ) **(  )*( عدل في العمود اململاذا يوجد اختالف بين / 1س

/ في العمود ) *(  تم احتساب جميع املقررات في املعدل التراكمي، أما في العمود )**( تم احتساب   1ج  

لم تدخل و ،  فقط ( A+, A, B+, B,C+, C, …,D)  املعتمد نظام التقديراتباملقررات التي لها تقديرات 

 في حسابه. NF أو   NPالتي رصد لها املقررات 

 

 املعدل التراكمي للطالبات الالتي ليس لديهن معدل تراكمي:  حسابآلية 

 ,A+, A, B+, B,C+, C)  املعتمد نظام التقديراتورصد الدرجات ب للطالبة عدل التراكميامل حساب سيتم

…,D ما عدا املقررات التي رسبت  ،املعدل التراكمي الجديد للطالبة حسابوتدخل في   ( لجميع املقررات

 املعدل التراكمي الجديد .  حساب( وال تدخل في  NFفيها : ترصد لها  ) راسب بدون درجة 

نظام ) ناجح بدون درجة/ راسب بدون درجة ( لجميع الختيار   ثم تعطى الطالبة فرصة تقديم طلب

، وإذا لم تتقدم الطالبة بطلبها في الفترة املحددة لذلك جميعها في املعدل التراكميحتسب يوال  املقررات

سيتم تثبيت التقديرات بنظام التقديرات املعتمد ، ما عدا املقررات التي رسبت فيها : ترصد لها  ) راسب 

فة ر عملهـ  1441رمضان  24 من تاريخ  تداءً ابعمادة القبول والتسجيل موقع ميل الجامعي و ياال نأمل متابعة )  (، NFبدون درجة 

خاصة حسب عدد ويستثنى من ذلك طالبات التخصيص حيث يطبق عليهن ضوابط .(الخدمة  مواعيد فتح

   .الفصول التأسيسية

 
 : واألعمالة حساب املعدل التراكمي لطالبات السنتين التأسيسية بكلية اإلدار  آلية

الطالبة ويخدم معدلها   نظام )ناجح بدون درجة / راسب بدون درجة( لكل مقرر إذا كان في مصلحة  تطبيق

دم ( لكل مقرر إذا كان في مصلحة الطالبة ويخ… ,A+, A, B+, B) املعتمد نظام التقديرات وأالتراكمي، 

 حساب( بتقدير )راسب دون درجة( وال تدخل في 60مع رصد درجة الرسوب )أقل من ، ي معدلها التراكم

عند عدم وجود معدل تراكمي  ، و( وفق اآللية الواردة فــي ) آلية احتساب التقديرات املعدل التراكمي

)  دــــــــاملعتم نظام التقديراتمعدلها التراكمي ورصد الدرجات ب حساب) إما (  تخّير الطالبة بين :للطالبة 

A+, A, B+, B,C+, C, …,D أو ( ينطبق عليها  نظام ) ناجح بدون درجة/ راسب بدون  ع املقرراتـــــــ( لجمي(

 في كال الخيارين مع رصد الرسوب ، وال تدخل جميعها في حساب معدلها التراكمي درجة ( لجميع املقررات

، مع إتاحة الفرصة ملن ترغب في االعتذار املعدل التراكمي  حسابدخل في  يبتقدير)راسب دون درجة( وال  

 م.2020أبريل  23ه املوافق 1441شعبان  30عن فصل إلى يوم الخميس 

 



 

 

 

رافيا بكلية اآلداب:  السنتين التأسيسية لتخصصحساب املعدل التراكمي لطالبات  آلية  الجغ

الطالبة ويخدم معدلها   نظام )ناجح بدون درجة / راسب بدون درجة( لكل مقرر إذا كان في مصلحة  تطبيق

( لكل مقرر إذا كان في مصلحة الطالبة … ,A+, A, B+, B) املعتمد نظام التقديرات تطبيق وأالتراكمي، 

( بتقدير )راسب دون درجة( وال تدخل في 60مع رصد درجة الرسوب )أقل من ، ي ويخدم معدلها التراكم

عند عدم وجود معدل  ، و( وفق اآللية الواردة فــي ) آلية احتساب التقديرات احتساب املعدل التراكمي

 التقديراتنظام احتساب معدلها التراكمي ورصد الدرجات ب) إما (  تخّير الطالبة بين :تراكمي للطالبة 

)أو ( ينطبق عليها  نظام ) ناجح بدون درجة/ راسب  ( لجميع املقررات A+, A, B+, B,C+, C, …,D)  املعتمد

في كال مع رصد الرسوب ،  وال تدخل جميعها في حساب معدلها التراكمي بدون درجة ( لجميع املقررات

، مع إتاحة الفرصة ملن ترغب في راكمياملعدل التحساب  دخل في  يبتقدير)راسب دون درجة( وال  الخيارين  

 م.2020أبريل  23ه املوافق 1441شعبان  30االعتذار عن فصل إلى يوم الخميس 

 

 للكليات الصحية:  أسيسيةحساب املعدل التراكمي لطالبات السنة التآلية 

وفي حال   ،أسيسيةالتلجميع مقررات السنة    (    A+, A, B+, B,C+, C, …,D)    املعتمد  نظام التقديرات  تطبيق

، مع إتاحة الجديد  املعدل التراكمي  حسابدخل في  يتقدير )راسب دون درجة( وال    للطالبةصد  الرسوب ير 

م، 2020أبريل    23ه املوافق  1441شعبان    30الفرصة ملن ترغب في االعتذار عن فصل إلى يوم الخميس  

 تراكمي بنفس اآللية املذكورة أعاله.وتعامل الطالبة التي ليس لها معدل 

 
 حساب املعدل التراكمي لطالبات السنة التأسيسية لكلية الهندسة:  آلية

وفي ،  لجميع مقررات السنة التأسيسية  (  A+, A, B+, B,C+, C, …,D) املعتمد نظام التقديرات تطبيق

، مع إتاحة املعدل التراكمي حسابدخل في ي)راسب دون درجة( وال تقدير  للطالبةصد حال الرسوب ير 

م، 2020أبريل    23ه  املوافق  1441شعبان    30إلى يوم الخميس   الفرصة ملن ترغب في االعتذار عن فصل  

 وتعامل الطالبة التي ليس لها معدل تراكمي بنفس اآللية املذكورة أعاله.

 
 
 
 



 

 
 

 حساب املعدل التراكمي لطالبات السنة التأسيسية لكليلة التصاميم والفنون:  آلية

وفي  ،لجميع مقررات السنة التأسيسية  (  A+, A, B+, B,C+, C, …,D)  املعتمد نظام التقديرات تطبيق

، مع الجديد  املعدل التراكمي  حسابدخل في  يتقدير )راسب دون درجة( وال    للطالبةصد  حال الرسوب ير 

أبريل  23ه املوافق 1441شعبان  30إتاحة الفرصة ملن ترغب في االعتذار عن فصل إلى يوم الخميس 

 .م، وتعامل الطالبة التي ليس لها معدل تراكمي بنفس اآللية املذكورة أعاله2020

 

 حساب املعدل التراكمي لطالبات الفصل التأسيس ي لكلية اللغات:  آلية

وفي  ،الفصل التأسيس يلجميع مقررات   (  A+, A, B+, B,C+, C, …,D)  املعتمد نظام التقديرات تطبيق

، مع الجديد  املعدل التراكمي  حسابدخل في  يتقدير )راسب دون درجة( وال    للطالبةصد  حال الرسوب ير 

أبريل  23ه املوافق 1441شعبان  30إتاحة الفرصة ملن ترغب في االعتذار عن فصل إلى يوم الخميس 

 .م، وتعامل الطالبة التي ليس لها معدل تراكمي بنفس اآللية املذكورة أعاله2020

 
 حساب املعدل التراكمي لطالبات الفصل التأسيس ي لكلية املجتمع:  آلية

وفي  ،التأسيس يالفصل لجميع مقررات   (  A+, A, B+, B,C+, C, …,D)  املعتمد نظام التقديرات تطبيق

، مع الجديد  املعدل التراكمي  حسابدخل في  يتقدير )راسب دون درجة( وال    للطالبةصد  حال الرسوب ير 

أبريل  23ه املوافق 1441شعبان  30إتاحة الفرصة ملن ترغب في االعتذار عن فصل إلى يوم الخميس 

 .املذكورة أعالهم، وتعامل الطالبة التي ليس لها معدل تراكمي بنفس اآللية 2020

 
 هذا وهللا املوفق ،، 

 

 


