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يقصد بالعبارات اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني أمام كل منها:
 .1النظام الفصلي (:)Semester System
هو نظام تقسم فيه الدرا ة إلى فصول درا ـية رئيسـية التقـل عـن
فصلين في العام الدرا ي الواحد باإلضافة إلى إمكانيـة تقـديم فصـل
درا ي صيفي .
 .3الفصل الدرا ي الرئيسي (:)Academic Semester
مدة زمنية التقل عن خمسة عشر أ ـبوعا تدـدرخ خاللهـا المقـررات
الدرا ية الفصلية والتدخل من ضمنها االختبارات النهائية للمقـررات
النظرية والفترات التسجيل .
 .5الفصل الدرا ي الصيفي (:)Summer Session
مدة زمنية التقل عن ثمانية أ ابيع تـدخل ضـمنها فتـرات التسـجيل
واالختبارات النهائية ،وتضاعف خاللها الساعات الدرا ـية المخصصـة
لكل مقرر.
 .1المستوى الدرا ي (:)Study Level
وهو الدال على المرحلة الدرا ية وفقاً للخطط الدرا ية المعتمدة
 .5الخطة الدرا ية (:)Degree Plan
مجموعة المقررات الدرا ـية االبباريـة واالختياريـة والتـي تشـكل
مجموع اعاتها متطلبات التخرج التي يجب علـى الطالـب ابتيازهـا
بنجاح للحصول على الدربة العلمية في التخصص المحدد.
 .2العبء الدرا ي (:)Course Load
هو عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فصل درا ي.
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 .7المقرر الدرا ي (:)Academic Course
مادة درا ية ضمن الخطـة الدرا ـية المعتمـدة فـي كـل تخصـص
(برنامج) .ويكون لكـل مقـرر رقـم ورمـ وا ـم ووصـف مفصـل
لمفرداتــه يميـ ه مــن حيــى المحتــوى والمســتوى عمــا ــواه مــن
المقررات ،وملف خاص للمقرر يحتفظ به القسـم لغـرا المتابعـة
والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب واحـد
أو أكثر ،أو مت امنة معه.
 .9مقرر متطلب ابق (:)Pre-Requisite Course
مقرر يجب على الطالب ابتيازه بنجاح ليعطـي الطالـب حـق درا ـة
مقرر أخر.
 .8الساعات المعتمدة (:)Credit Hours
وحدة قياخ لعدد الساعات التي يجب على الطالـب أن يحضـرها كـل
أ بوع على مدار الفصل الدرا ي ،وتعادل الساعة المعتمـدة الواحـدة
بساعة محاضرة نظرية واحدة أو من ( )1-3اعات عملية أو تدريبيـه
أ بوعياً على مدى الفصل الدرا ي الرئيسي.
 .11اعات االتصال (:)Contact Hours
مجموع الساعات النظرية والعملية األ بوعية التي يحضـرها الطالـب
فعلياً لمقرر ما.
 .11اعات اإلزاحة (:)Displacement hours
عدد الساعات المعتمدة التي حصل فيها طالـب برنـامج الـدبلوم علـى
عالمة ( )F, DN, WFوالتي يمكنه ازاحتها من حساب المعدل ()GPA
بعد إعادتها وابتيازها بنجاح بحيى التتجاوز ( )15اعة معتمدة.
 .13البرنامج األكاديمي (:)Academic Program
هو مجموعة من المقررات على الطالب ابتيازها بنجـاح لكـي تلهلـه
للحصول على الدبلوم في العلوم أو شهادة البكالوريوخ.
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 .15دربة األعمال الفصلية للمقرر (:)Course Work Mark
الدربة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصـيل الطالـب خـالل فصـل
درا ي مـن االختبـارات والبحـوا والواببـات والتطبيقـات العمليـة
والميدانية واألنشطة التعليمية المختلفة المتصلة بالمقرر الدرا ي.
 .11االختبار النهائي (:)Final Examination
اختبار شامل في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية كل فصل درا ي.
 .15دربة االختبار النهائي (:)Final Examination Mark
الدربة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر بعـد اختبـار نهايـة
كل فصل درا ي.
 .12الدربة النهائية (:)Accumulated Mark
مجموع دربات األعمال الفصلية ودربة االختبار النهائي لكـل مقـرر
وتحسب من مائة.
 .17التقدير (:)Grade
وصف للنسبة المئوية أو للدربة النهائية التي حصل عليها الطالب
في أي مقرر با تخدام الرموز األبجدية.
 .19حساب النقاط (:)Quality Points Calculation
تحسب النقاط لكل مقرر بضرب عدد الساعات المعتمدة للمقـرر فـي
عدد النقاط المقابلة للرم الذي حصل عليه الطالب.
 .18المعدل الفصلي (:)Semester GPA
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصـل عليهـا الطالـب فـي بميـع
المقررات التي در ها فـي أي فصـل درا ـي علـى مجمـوع ـاعاتها
المعتمدة.
 .31المعدل التراكمـي للسـنة التحضـيرية ( Cumulative GPA for

:)Prep Year
هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في مقررات
السنة التحضـيرية علـى مجمـوع السـاعات المعتمـدة لجميـع تلـ
المقررات.
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 .31المعدل التراكمي لمقررات التخصص:
)(Cumulative GPA for Specialization Courses

هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب فـي بميـع
المقررات التي در ها منذ التحاقه بالتخصص على مجمـوع السـاعات
المعتمدة لتلل المقـررات مـع األخـذ فـي االعتبـار السـاعات غيـر
الداخلة في حساب المعدل( اعات اإلزاحة).
 .33كشف العالمات (:)Transcript
هو بيان ألداء الطالب ويشمل المقررات التي در ها في الكليـة وعـدد
اعاتها المعتمدة التي حصل عليهـا ورموزهـا وتقـديراتها ونقاطهـا
والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي العام باإلضـافة إلـى المقـررات
المعادلة والمقررات التي أعفي من درا تها.
 .35االنذار األكاديمي (:)Academic warning

إنذار أكاديمي يعطى للطالب في التخصص إذا كان المعدل
التراكمي الذي حصل عليه في نهاية أي فصل درا ي رئيسي أقل من
(.)3011
 .31شهادة الدبلوم (:)Associate Degree
الشهادة الجامعية المتو طة فـي العلـوم وتعنـي الشـهادة الممنوحـة
للطالب التي تفيد بأنه تخطى مرحلة درا ية في تخصص معين والتي
ال تقل مدة الدرا ة لنيلها عن نتين درا يتين.
 .35شهادة البكالوريوخ (:)Bachelor Degree

المرتبة الجامعية األولى وتعني هنا الشهادة الممنوحـة للطالـب التـي
تفيد بأنه تخطى مرحلة الدبلوم ،باإلضافة إلى تخطي مرحلة درا ـية
في تخصـص معـين والتـي التقـل مـدة الدرا ـة فيهـا عـن ـنتين
درا يتين.
 .32الطالب المبتعى (:)Scholarship student

هو الطالب الذي يتم ابتعاثه من قبل بهة خاربية للدرا ة في كليـة
الجبيل الصناعية.
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 .37الطالب ال ائر (:)Visiting Student
هو الطالب الذي يدرخ في بامعة أو كلية أخرى ويرغب في درا ـة
مقرر أو أكثر في كلية الجبيل الصناعية أو طالـب كليـة الجبيـل
الصناعية ويرغب في درا ة مقـرر أو أكثـر فـي بامعـة أو كليـة
أخرى.
 .39المرشد األكاديمي ()Academic Advisor
هو عضو هيئة تدريس مكلف بتقديم اإلرشـاد األكـاديمي لمجموعـة
من الطالب الملتحقين بفصل درا ي ومساعدتهم بما يتعلق بـأمورهم
الدرا ية.
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يحدد مجلس الكلية بناءً على توصية مجالس األقسام والجهـات ذات
العالقة في الكلية عدد الطالب الذين يمكن قبولهم فـي كـل فصـل
درا ي رئيسي.

يشترط في المتقدم لاللتحاق في برنامج شهادة الدبلوم ما يلي:
 .1أن يكون الطالب عودي الجنسية أو من أم عودية.
 .3أن ال ي يد عمر المتقدم عن ( )35نة وال ت يد مدة حصـوله
على شهادة الثانوية عن ( )5نوات.
 .5أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامـة (علـوم طبيعيـة)
وبتقدير بيد كحد أدنى.
 .1أن يكون حاصالً على نتائج اختبار القدرات العامـة واالختبـار
التحصيلي للتخصصات العلمية.
 .5يجب على موظف القطاع الخاص أو الجهات الحكومية تقديم
خطاب تعريف من بهة العمل مفاده بأنـه ال يـ ال علـى رأخ
العمل.
 .2أن يجتاز الكشف الطبي.
 .7أن يستوفي أية شروط أخرى يقرها مجلس الكلية.

يشترط في المتقدم لاللتحاق في برنامج البكالوريوخ ما يلي-:
 .1أن يكون الطالب عودي الجنسية أو من أم عودية.
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 .3أن يكون المتقدم أحد خريجي كلية الجبيل الصناعية وأن ال
يقل معدله التراكمي عن ( 3015من .)1011
 .5أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة الدبلوم فـي العلـوم فـي
التخصصات التي يتم اإلعالن عنها.
 .1أن ال ت يد مدة حصوله على شهادة الدبلوم في العلوم عن ()5
نوات.
 .5أن يجتاز الكشف الطبي.
 .2يجب على الموظف في القطاع الخاص أو الجهـات الحكوميـة
تقديم خطاب تعريف من بهة العمل مفاده بأنه ال ي ال علـى
رأخ العمل.
 .7ان يكمل الطالب بنجاح درا ة أي مقررات تأهيلية أو تكميلية
يقرها مجلس الكلية كشرط لاللتحاق ببرنامج البكالوريوخ.
 .8ان يستوفي أية شروط اخرى يقرها مجلس الكلية.
يتم تسجيل الطالب المبتعى عند تحقيقه لشروط القبول الموضحة
في المادتين ( )5و ( )1وحصوله على موافقة مدير الكلية ودفع
الر وم الدرا ية.

تكون المفاضلة بين الطالب المتقدمين لبرنامج شهادة الدبلوم،
ممن تنطبق عليهم كافة الشروط وفقاً للمعدل التراكمي في
الشهادة الثانوية واختبار القدرات واالختبار التحصيلي للتخصصات
العلمية.

7

تكون المفاضلة بين الطالب المتقدمين لبرنامج البكالوريوخ ،ممن
تنطبق عليهم كافة الشروط وفقاً للمعدل التراكمي لبرنامج
شهادة الدبلوم وأي ضوابط أخرى يحددها مجلس الكلية.

ال يجوز قبول الطالب الـذي فصـل مـن كليـة أو بامعـة أخـرى
أل باب تأديبية وإذا أتضح بعد قبوله أنـه ـبق فصـله لمثـل هـذه
األ باب فيعتبر قيده الغياً.
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تقسم السنة الدرا ية إلى فصلين درا يين رئيسيين ،والتقل مدة
الدرا ة في كل فصل درا ي عن ( )15أ بوع ،كما يمكن تقديم
فصل درا ي صيفي على أن التقل مدته عن ( )9أ ابيع (الفصل
الدرا ي الصيفي اليعتبر فصل رئيسي ويخضع إلبراءات خاصة).

تسير الدرا ة في الكلية على نظام المستويات وتتكون الدرا ة فـي
مرحلة الدبلوم من ( )2مستويات (اثنتان منها تحضيرية) ،وتضـا
اليها ( )1مستويات إلكمال الدرا ة لمرحلة البكالوريوخ وتراعـى
الضوابط اآلتية:
 .1تكون مدة المستوى الدرا ي فصالً درا ياً واحداً.
 .3يتدرج الطالب في مقررات المستويات الدرا ية وفقـاً ألحكـام
االنتقــال مــن مســتوى إلــى اخــر حســب الخطــة الدرا ــية
المعتمدة.

يخضع الطالب في النظام الدرا ي إلى إبراءات تتعلق بإتباع
الخطط الدرا ية المعتمدة والتدرج في مستوياتها والتي تلهله
للحصول على الشهادة وفقاً للبرنامج الملتحق به.

يحتوي النظام الدرا ي بالكلية على نة تحضيرية مكونة من
فصليين درا يين يلتحق بها الطالب مع بداية درا ته بالكلية ،بهد
تهيئته اللتحاق في برامج التخصصات االدارية والتقنية وينبغي
عليه ابتياز البرنامج في مدة التتجاوز ثالا فصول درا ية رئيسية
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لاللتحاق بالبرامج التخصصية ،واليحتسب المعدل التراكمي للسنة
التحضيرية ضمن حساب المعدل التراكمي في التخصص.
ويشترط ابتياز الطالب للبرنامج ما يلي:
 ابتياز مقرر لغة انجلي ية  1ومقرر لغة انجلي ية  3بعالمة
ال تقل عن ) (cفي أحداهما.
 ابتياز مقرر الرياضيات بنجاح.
 أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.

يعين لكل مجموعة من الطالب مرشدا أكاديميا يعينهم في األمور
التالية:
 .1متابعة الطالب المكلف بإرشاده أكاديمياً في كل ما يحتابه
من أبل ضمان

ير مسيرته التعليمية وا تكمال متطلبات

تخربه ،فضال عن تحقيق أهدا

برامج الكلية ومخرباتها.

 .3مساعدة الطالب في تحديد المسار األنسب له وتقديم المشورة
األكاديمية ور م الخطة الدرا ية التي ينبغي على الطالب
إتباعها للحصول علي أفضل الدربات وأنسب البدائل
المطروحة.
 .5تعريف الطالب بنظام التقويم األكاديمي والمواعيد المهمة
وطرق احتساب الدربات والمعدل التراكمي للبرنامج
الدرا ي.
 .1اإللمام بمفردات الخطة الدرا ية ( المستويات والتخصصات
والمواد المقررة )
 .5اإللمام بأ ماء المواد وأرقامها ومتطلباتها والمواد المعادلة
لها وتسلسلها وإرشاد الطالب ألفضل السبل لال تفادة منها.
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 .2اإللمام باللوائح التنظيمية للكلية.
 .7مراقبه معدالت الطالب وإرشاد ذوي المعدالت المنخفضة
وتحف يهم وتنبيههم لإلبراءات المتبعة حيال ذل

.

 .9حى الطالب علي زيادة نشاطه األكاديمي وا تخدام المصادر
التعليمية المختلفة وا تخدام و ائل التواصل االلكتروني
واال تفادة منها.
 .8تخطيط العملية اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد مثل تصميم
اال تبيانات وتطبيق قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشادية.

يتم توزيع الطالب على التخصصات بعد ابتياز السنة التحضرية
وفقاً للمقاعد المتاحة في التخصص وحسب أولوية اختيار الطالب
وبناءً على المعدل التراكمي.

يحدد مجلس الكلية مواعيد التقـويم األكـاديمي للسـنة الدرا ـية
اخذاً بعين االعتبار قرارات اللجنة العليا لسيا ة التعلـيم بالمملكـة
والظرو التشغيلية للكلية.

يضع مجلس الكلية القواعد التفصيلية المنظمة لالنتقال من مستوى
إلى اخر مع مراعاة التالي:
 .1توزع المقررات الدرا ية لكل تخصص على مستويات ،ويحدَد
لكل مستوى عدد المقررات الدرا ية حسب ماتقتضيه الخطط
الدرا ية المعتمدة.
 .3الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الر وب في المقررات يتم
تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدرج بدءاً من المستويات
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الدنيا ،وفق الخطط الدرا ية المعتمدة ووفق معدالتهم
التراكمية والطاقة اال تيعابية للشعب الدرا ية.
 .5الطالب المتعثرون درا ياً يتم تسجيلهم في المقررات بما
يضمن لهم الحد األدنى من العبء الدرا ي في كل فصل وال
يسمح بتسجيل مقررات من أكثر من مستويين.
 .1تراعى النقاط التالية في تسجيل الطالب:
أ -ا تيفاء المتطلبات السابقة للمقررات المراد تسجيلها.
ب-عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات األعلى إال
إلكمال الحد األدنى من العبء الدرا ي.

يكون العبء الدرا ي المسموح للطالب كالتالي:
 )13( .1اعة معتمدة فقط لطالب التخصص المنتظم الذي لديه
إنذار أكاديمي.
 )15 -13( .3اعة معتمدة لطالب التخصص المنتظم الذي يكـون
معدله التراكمي من ( )3011إلى (.)3018
 )19 -15( .5اعة معتمدة لطالب التخصص المنتظم الذي يكـون
معدله التراكمي ( )3051فأعلى.
 .1الحد األعلى في الفصل الدرا ي الصـيفي لطالـب التخصـص
( )8اعات معتمدة.
 )13( .5اعة معتمدة كحد أعلى لطالب التفرغ الج ئي.

يستثنى الطالب المتوقع تخربه من الحد األعلى للعبء الدرا ي
بحيى يمكنه إضافة ()5

اعات معتمدة إلى الحد األعلى المسموح

به شريطة أن يكون معدله التراكمي ( )3051فأعلى.
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يجوز للطالب إضافة أو حذ مقرراً درا ياً أو أكثر من مقررات
التخصص (عدا المقررات التي تحصل الطالب فيها على عالمة  Fأو
 )DNخالل األ بوع األول من بدء الدرا ة للفصل الدرا ي
الرئيسي أو خالل الثالثة أيام األولى من بدء الدرا ة في الفصل
الصيفي مع مراعاة الحد األعلى واألدنى للعبء الدرا ي ،وال يجوز
لطالب السنة التحضيرية او للطالب المنتظم في المستوى األول
للتخصص حذ أو إضافة أي من المقررات مهما كانت األ باب.

يجوز أن يسجل الطالب مقرر واحد فقط ومتطلبه السابق في
نفس الفصل الدرا ي أو التسجيل في أكثر من مستويين اثنين إذا
كان ذل

يلدي إلى إنهاء بميع متطلبات التخرج بتوصية من

مرشد الطالب االكاديمي واعتماد رئيس القسم.

يجوز للطالب المتوقع تخربه بتوصية من المرشد االكاديمي
واعتماد رئيس القسم ا تبدال مقرر واحد فقط بأخر في حالة
كون المقرر غير متاح في القسم للفصل الحالي ،على أن ال تقل
عدد الساعات المعتمدة للمقرر البديل عن عدد الساعات المعتمدة
للمقرر المستبدل في الخطة الدرا ية وبنفس المستوى الدرا ي.

يحق للطالب المنتظم أن يتحول إلى نظام التفرغ الج ئي شـريطة
إحضاره خطاب تعريف من بهة عمله مفاده أنه ال ي ال علـى رأخ
العمل.
كما يحق لطالب التفرغ الج ئي أن يصبح طالباً منتظمـاً شـريطة
إحضار شهادة إخالء طر من بهـة العمـل ،كمـا يجـب ا ـتيفاء
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بميع شروط قبول الطالب المنتظم المعلنة في حينه ،مـع مراعـاة
النقاط التالية:
 .1ال يتم تحويل الطالب المستجد إال بعـد مضـي فصـل درا ـي
واحد على األقل.
 .3يتم تقديم طلب التحويل خالل األ بوع األول فقط من كـل
فصل درا ي رئيسي (تسجيل المقررات يخضع لتوفر المقاعد
في الشعب).

يجوز للطالب أن يدرخ بعض مقررات كلية الجبيل الصناعية أو
مايعادلها خالل الفصل الصيفي في كليات أو بامعات داخل
المملكة أو خاربها ،في حالة ا تيفاء الشروط الالزمة وموافقة
القسم المعني.

توافق الكلية للطالب أن يكون طالباً زائراً وفق الضوابط اآلتية:
أوالً .طالب كلية الجبيل الصناعية ويرغب الدرا ة في كلية أو
بامعة أخرى:
 .1موافقة كلية الجبيل الصناعية وموافقة الكلية/الجامعة التي
يرغب الدرا ة بها مسبقاً.
 .3أن تكون الدرا ة في كلية/بامعة معتر

بها.

 .5أن يكون المقرر الذي يدر ه الطالب معادالً أو مكافئاً في
مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنها الخطة الدرا ية
لتخصصه في كلية الجبيل الصناعية.
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 .1أن تكون عدد الساعات المعتمدة للمقرر الذي يرغب في
درا ته مساوياً أو أكثر من المقرر المكافئ في كلية
الجبيل الصناعية.
 .5يحدد مجلس الكلية الحد األقصى لعدد المقررات الدرا ية
التي يمكن احتسابها للطالب ال ائر.
 .2ال يحتسب تقدير المقررات لطالب كلية الجبيل الصناعية
وال ائر لكلية/بامعة أخرى ضمن معدله التراكمي .وتثبت
في

( (Pفقط المقررات التي

جله األكاديمي بالرم

ابتازها بتقدير ( )Cأو أعلى.
 .7أي شروط أخرى يضعها مجلس الكلية.
ثانياً .طالب كلية/بامعة أخرى ويرغب درا ة مقرر أو أكثر في
كلية الجبيل الصناعية:
 .1أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من كليته/بامعته
للدرا ة طالباً زائراً في كلية الجبيل الصناعية مذكوراً فيه
المقررات التي يقوم بدرا تها.
 .3أن يحصل على موافقة القسم الذي يرغب الدرا ة فيه
كطالب زائر.
 .5يجوز للطالب ال ائر طلب

كن في الكلية وفقاً لإلمكانيات

المتاحة وحسب ضوابط السكن والتصر
الكلية.
 .1أي شروط أخرى يضعها مجلس الكلية.
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له مكافأة من

يجب على الطالب المنتظم إنهاء المقـررات الدرا ـية فـي برنـامج
السنة التحضيرية خالل ( )5فصول درا ية رئيسية ،كما أن الحـد
األقصى للدرا ة في التخصص إلنهاء متطلبات شـهادة الـدبلوم فـي
العلوم هو ( )2فصول درا ية رئيسية.
بالنسبة لطالب نظام التفـرغ الج ئـي فيجـب عليـه إنهـاء كافـة
متطلبات السنة التحضيرية خالل ( )1فصول درا ية رئيسية ،كمـا
أن الحد األقصى للدرا ة في التخصص إلنهاء متطلبات الدبلوم هـو
( )9فصول درا ية رئيسية.
أما بالنسبة لبرنـامج البكـالوريوخ  ،فعلـى الطالـب إنهـاء كافـة
متطلبات التخـرج فـي مـدة أقصـاها ( )2فصـول درا ـية رئيسـية
للطالب المنـتظم و ( )9فصـول درا ـية رئيسـية لطالـب التفـرغ
الج ئــي،ويســتثنى مــن ذل ـ طالــب تخصــص تقنيــة الهند ــة
الميكانيكية الحاصل على الشهادة الجامعية المتو طة فـي تخصـص
تقنية هند ة التصنيع فتكون المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج
هي ( )9فصول درا ـية رئيسـية للطالـب المنـتظم و ( )11فصـول
درا ية رئيسية لطالب التفرغ الج ئي .

يجوز تحويل طالب السنة التحضيرية من المسار التقني إلى
المسار اإلداري بموافقة وكيل الكلية لشلون الطالب .كما يجوز
تحويل الطالب من المسار اإلداري إلى المسار التقني بعد ابتيازه
الفصل الدرا ي األول في السنة التحضيرية شريطة ا تيفاء
الشروط المطلوبة وأن يكون الئقاً صحياً وبدنياً.

يجوز إعفاء الطالب من درا ة مقرر أو أكثر في السنة
التحضيرية وفقاً إلبراءات يحددها مجلس الكلية.
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يسمح للطالب بتغيير التخصص الدرا ي عند توفر اإلمكانيات وبعد
مضي الفصل الدرا ي األول له في التخصص ،وال يسمح له بتغيير
التخصص نهائياً بعد بداية الفصل الدرا ي الثاني أو في مرحلة
البكالوريوخ ،أو تغير تخصص من مسار إداري إلى مسار تقني.
مع مراعاة تحقيق الطالب لمتطلبات التخصص الذي يرغب
باالنتقال إليه وفقاً للشروط التي تحددها األقسام المعنية والمعلنة
في حينه ،وخالل الفترة ال منية المحددة وفقاً للتقويم األكاديمي
للكلية.
يعتبر برنامج التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج التي يجب أن
يكملها الطالب قبل تخربه من الكلية ال تقل فترته عن ( )15أ بوع
في وق العمل ويدقيم باعتباره مقرر درا ي ،والبد للطالب أن
يستوفي شروط التسجيل التي يحددها مجلس الكلية لبرنامج
التدريب التعاوني.

يجوز إعفاء طالب التفرغ الج ئي من برنامج التدريب التعاوني
وفق الضوابط التي يحددها مجلس الكلية.

تقدم الكلية برنامج التقوية للطالب المفصول أكاديمياً بسبب عدم
تحقيقه شروط ابتياز برنامج السنة التحضيرية (المشار اليها في
المادة  ،)13ويلهل ابتياز الطالب لهذا البرنامج التحاقه بالتخصص،
ويحق لمدير الكلية أو من يفوضه قبول إلحاق الطالب وفقاً
للشروط التي يحددها مجلس الكلية.

17

على الطالب حضور المحاضرات والدروخ العملية ويحرم فقط من
دخول االختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابة عن ( )%11أي ()55
اعة اتصال في مقرر اللغة اإلنجلي ية ( )1ومثله ( ،)3أو ما نسبته
( )15/3أ بوعاً في باقي المقررات الدرا ية.

يعتبر غياب الطالب بعذر عند مشاركته في منا بات أو أنشطة
ر مية تكون الكلية أو الطالب طرفا فيهاً.

يسمح للطالب بتأدية ما فاته من اختبارات مهما كانت طبيعتها
وفقاً للضوابط التالية:
 .1في حالة التنويم في مستشفى حكومي أو خالل فترة إبازة
النقاهة التي تلي التنويم.
 .3في حالة وفاة أحد األقارب من الدربة األولى على أن يسلم
شهادة الوفاة إلدارة شلون الطالب في مدة أقصاها ( )7أيام
من تاريخ الوفاة.
 .5في حالة المشاركة في المنا بات واألنشطة الر مية التي
تكون الكلية أو يكون الطالب طرفا فيهاً.

يعطى لطالب التخصص إنذاراً أكاديمياً بناءً على معدله التراكمي
وفقاً للتالي:
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 .1إنذار أكاديمي أول :إذا حصل الطالب على معدل تراكمي
أقل من ( )3011في نهاية أي فصل درا ي رئيسي
 .3إنذار أكاديمي ثاني :اذا حصل الطالب على معدل تراكمي
أقل من ( )3011في فصلين درا يين رئيسيين متتاليين ،ويتم
درا ة حالته من قبل لجنة التقييم األكاديمي ويحق للجنة
التوصية بإعطائه فرصة من أبل تحسين مستواه أو التوصية
بفصله من الكلية.

يجوز للطالب الملتحق لنيل شهادة الدبلوم في التخصص أن ي يل
تقدير الر وب ( )DN,F,WFلما مجموعه ()15

اعة معتمدة كحد

أقصى ( اعات االزاحة) من حساب معدله التراكمي في حالة
إعادتها بنجاح وتظهر في جله األكاديمي.

يجوز للطالب إعادة درا ة مقرر ابتازه بتقدير

))D

أو

((D+

في

حالة حصوله على إنذار أكاديمي أو بناءً على توصية من لجنة
التقييم األكاديمي.
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يجوز للطالب التقدم بطلب تأبيل الدرا ة لفصل درا ي رئيسي
ولمرة واحدة فقط طيلة بقائه في الكلية وال يسمح له بالتأبيل في
الفصل الصيفي ،ويشترط أن يَمضي على التحاقه بالكلية فصالً
درا ياً واحداً كحد أدنى ويتقدم بعذر مقبول لوكيل الكلية
لشلون الطالب ويعتمد بالموافقة من مدير الكلية ،ويحق لمدير
الكلية اال تثناء من ذل

.

في حالة الموافقة على طلب تأبيل الدرا ة للطالب وحصوله على
تقدير ( )DNفي أي مقرر درا ي قبل اعتماد الطلب ،يحفظ في
جله األكاديمي ،أما بالنسبة لباقي المقررات فيعتمد التقدير
الذي يحصل عليه ،على الوقت الذي تمت فيه الموافقة على طلب
التأبيل مقارنةً بالتقويم األكاديمي لذل الفصل الدرا ي (وفقاً
للمادة .)11

يجوز للطالب تقديم طلب انسحاب أو تأبيل من الكلية وفقاً
للحاالت التالية:
 .1ال توضع أي عالمة في السجل األكاديمي للطالب إذا تقدم
بطلبه قبل نهاية األ بوع الدرا ي "الثالى" وفقاً للتقويم
األكاديمي ،ونهاية األ بوع "األول" بالنسبة للفصل الصيفي.
 .3تمنح عالمة ( )Wفي السجل األكاديمي للطالب إذا تقدم
بطلبه خالل الفترة ما بين بداية األ بوع الدرا ي "الرابع"
حتى نهاية األ بوع الدرا ي "الثامن" وفقاً للتقويم
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األكاديمي ،وبين بداية األ بوع الدرا ي "الثاني" حتى نهاية
األ بوع الدرا ي "الثالى" للفصل الصيفي.
 .5تمنح عالمة ( )WPمنسحب نابح في السجل األكاديمي
للطالب إذا تقدم بطلبه خالل الفترة ما بين بداية األ بوع
الدرا ي "التا ع" حتى قبل بداية األ بوع "األخير" للفصل
الدرا ي الرئيسي وفقاً للتقويم األكاديمي ،ومن بداية
األ بوع الدرا ي "الرابع" حتى قبل بداية األ بوع الدرا ي
"األخير" بالنسبة للفصل الصيفي ،شريطة أن ال يقل تقدير
الطالب في تل المقررات عن مقبول ( )Dفي بميع األنشطة
من الفصل الدرا ي الرئيسي بما في ذل اختبارات منتصف
الفصل.
 .1تمنح عالمة ( )WFمنسحب را ب في السجل األكاديمي
للطالب إذا كان تقدير الطالب أقل من مقبول ( )Dفي بميع
األنشطة من الفصل الدرا ي الرئيسي بما في ذل اختبارات
منتصف الفصل ،وتقدم بطلبه خالل الفترة ما بين بداية
األ بوع الدرا ي "التا ع" حتى قبل بداية األ بوع األخير
للفصل الدرا ي الرئيسي وفقاً للتقويم األكاديمي ،ومن
بداية األ بوع الدرا ي "الرابع" حتى قبل بداية األ بوع
الدرا ي األخير بالنسبة للفصل الصيفي.
 .5تمنح عالمة ( )WEمنسحب بعذر للطالب إذا تجاوزت نسبة
غيابه الحد المسموح به بسبب تنويمه بالمستشفى (تضا
إبازة فترة النقاهة بعد مغادرة الطالب للمستشفى إلى فترة
التنويم) ،شريطة عدم حصوله على عالمة ( )DNقبل هذه
الفترة.

ال يتم احتساب الفصل الدرا ي الملبل من المدة الالزمة إلنهاء
متطلبات التخرج مهما كان تقدير الطالب.
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وال يتم احتساب الفصل الدرا ي المنسحب من المدة الالزمة إلنهاء
متطلبات التخرج في حالة حصول الطالب على تقدير ( )Wأو ()WP
في بميع المقررات بينما يتم احتساب الفصل الدرا ي فقط في
حالة حصوله على عالمة ( )WFأو( )DNفي أي مقرر من المقررات
المسجلة لذل

الفصل الدرا ي.
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يطوى قيد الطالب في الحاالت التالية:
 -1االنقطاع عن الدرا ة
 -3االنسحاب من الكلية
 -5المفصول أكاديمياً أو تأديبياً

يفصل الطالب أكاديمياً ويطوى قيده من الكلية في الحاالت التالية:
 .1إذا حصل علـى تقـدير ( )Fأو ( )DNأو كالهمـا فـي بميـع
المقررات في نهاية الفصل األول من التحاقه في الكلية.
 .3إذا حصل على تقدير ( )DNفي بميـع المقـررات فـي نهايـة
الفصل الدرا ي الثاني من التحاقه بالكلية.
 .5إذا تكرر ر وبه في السنة التحضيرية في أحد مقرري اللغـة
اإلنجلي ية أو الرياضيات أو كالهما.
 .1إذا حصل على تقدير ( )Dأو ( )D+أو ( )Fفـي مقـرر اللغـة
االنجلي يــة ( )3فــي الفصــل الدرا ــي الثالــى و ــبق ذلـ
حصوله على تقدير ( )Dأو ( )D+في مقرر اللغة االنجلي يـة
(.)1
 .5عدم إنهائه لمقرري اللغة اإلنجلي يـة ( )1و( )3والرياضـيات
خالل ثالثة فصول درا ية رئيسية .
 .2إذا حصل على تقدير ( )DNفي بميـع المقـررات فـي نهايـة
الفصل األول من التحاقه بالتخصص.
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 .7عن طريق لجنة التقييم األكاديمي فـي حالـة حصـوله علـى
معدل تراكمي أقل من ( )3011في فصلين درا يين رئيسـيين
متتاليين في التخصص ،ويجـوز للجنـة التقيـيم األكـاديمي
السماح له بفصل درا ي لتحسين مستواه.
 .9اذا لــم يكمــل متطلبــات التخــرج خــالل المــدة الالزمــة فــي
التخصص وفقاً للمادة ( ،)31ويجوز للجنة التقييم األكاديمي
السماح باال تثناء عن ذل بموافقة مدير الكلية.

يمكن للطالب الذي تم طي قيده التقدم بطلب إعادة قيده وفقاً
للحاالت التالية:
 -1ان يتقدم بطلبه بعد مرور فصلين درا يين رئيسيين إن كان
طالباً منتظماً أو فصل درا ي رئيسي واحد إن كان طالب
متفرغاً ب ئياً ويعاد برقمه و جله الدرا ي السابق.
 -3إذا مضى على قيده ( )5فصول درا ية يعاد قيده وفقاً
للضوابط واالمكانيات.
 -5إذا مضى على طي قيده ( )1فصول درا ية فأكثر فبإمكانه
التقديم للكلية كطالب مستجد دون الربوع إلى جله
األكاديمي ويطبق عليه كافة الشروط واألحكام في حينه.

يتم إعادة قيد الطالب المفصول أكاديمياً بسبب تجاوز المدة
الالزمة للتخرج بتوصية من لجنة التقييم األكاديمي وموافقة
مدير الكلية إن تبقي عليه فصل درا ي واحد ،أما إن تبقى عليه
فصل صيفي فقط فيعاد قيده تلقائياً شريطة أن اليقل معدله
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التراكمي عن ( )3011في الفصل الدرا ي الرئيسي األخير الذي
يسبق الفصل الصيفي والتحجب عنه المكافأة الشهرية

يجوز إعادة قيد الطالب المفصول أكاديمياً بسبب عدم تحقيقه
شروط ابتياز برنامج السنة التحضيرية في حالة حصوله على
عالمة ( )Cعلى األقل في بميع المقررات التي در ها ضمن برنامج
التقوية ،وتضا المقررات التي ابتازها الطالب في برنامج التقوية
إلى جله األكاديمي.
وفي حالة حصول الطالب في المسار التقني على عالمة ( (Dأو
( )D+في مقرر الرياضيات يمكن تحويله إلى المسار اإلداري بعد
أخذ موافقته.

اليجوز إعادة قيد الطالب المفصول أل باب تأديبية أو مفصول
أكاديمياً با تثناء الحاالت المشار اليها في المادتين ( )11و( )15أو
أي حاالت أخرى يقرها مجلس الكلية.
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تختص إدارة شلون التعليم والتدريب في ر م السيا ة العامة
لنظام االختبارات وعرضها على مجلس الكلية العتمادها.

يعقد اختبارين رئيسيين لكل مقرر خالل الفصـل الدرا ـي ،حيـى
يعقد اختبار في منتصف الفصل الدرا ي واختبار نهائي فـي نهايـة
الفصل الدرا ي ويكون ذل شامالً لما در ه الطالب خالل الفصـل
الدرا ي ،كما يشمل تقيـيم الطالـب فـي المقـرر علـى اختبـارات
تحريرية وتقارير وبحوا ونشاطات أخرى تحددها األقسام المعنية
وتكون معتمدة من قسم تطوير المناهج وضبط الجودة.

الدربة العظمى لكل مقرر ( )111عالمة يتم توزيعها بناءً على
مقترحات األقسام واعتمادها من لجنة تطوير المناهج وضبط
الجودة.

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر
كالتالي:
الرمز إنجليزي

حدود الدرجة

النقاط

المدلول بالعربي

المدلول باإلنجليزي

A+

011-59

0011

ممتاز مرتفع

Exceptional

A

50 -51

50.9

ممتاز

Excellent

B+

85 -89

5091

جيد جداً مرتفع

Superior

B

80 -81

5011

جيد جداً

Very Good
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C+

.5 – .9

0091

جيد مرتفع

Above Average

C

.0 -.1

0011

جيد

Good

D+

55 – 59

0091

مقبول مرتفع

High – pass

D

50 – 51

0011

مقبول

Pass

F

أقل من 51

1

راسب

Fail

يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي
كاآلتي:
( .1ممتاز) :إذا كان المعدل التراكمي من ( 5051إلى )1011
( .3بيد بداً) :إذا كان المعدل التراكمي من ( 5011إلى )5018
( .5بيد) :إذا كان المعدل التراكمي من ( 3011إلى )3088

توضع أ مـاء الطالب المتفوقين في نهاية كل فصل درا ي رئيسي
في الئحة الشر وفـق معدالتهـم الفصلية ،على أن ال يقل العـبء
الدرا ي للطالب عن ( )13اعة وتمنح مراتب التفوق كما يلي:
 .1مرتبة التفوق األولى( :المعدل الفصلي.)1,11 – 5,75 :
 .3مرتبة التفوق الثانية( :المعدل الفصلي.)5,71 – 5,35 :

تصر مكافأة مالية للطالب المتفوق المنتظم أوالمبتعى من بهات
حكومية نهاية كل فصل درا ي وفقاً للتالي-:
 .1مكافأة مرتبة التفوق األولى ومقدارها ( )1111ريال.
 .3مكافأة مرتبة التفوق الثانية ومقدارها ( )751ريال.
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تشكل لجنة التقييم األكاديمي بقرار من مدير الكلية ،وتعتبر
توصياتها نافذة بعد إقرارها من مدير الكلية ،وتكون مسلولياتها
وفقاً لما يلي:
 .1درا ة حاالت الطالب الحاصلين على إنذار أكاديمي ثاني في
التخصص ورفع التوصيات الخاصة بحاالتهم.
 .3رفع التوصيات بشأن إعادة قبول الطالب المفصولين أكاديمياً
في التخصص.
 .5التوصية بشأن إعادة قيد الطالب المنقطعين عن الدرا ة.

يحق للطالب التظلم من الدربة الممنوحة له في االختبار أو من
العقوبة الصادرة بحقه خالل االختبار ،وذل
والشروط التي يحددها مجلس الكلية.
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وفقاً لإلبراءات

يجوز في حالة توفر القدرة اال تيعابية قبول تحويل الطالب من
خارج الكلية وفقاً للضوابط اآلتية:
 .1أن يكون الطالب عودي الجنسية أو من أم
وحاصالً على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية).

عودية،

 .3أن تكون لغة الدرا ة في الكلية أو الجامعة المحول منها
هي اللغة االنجلي ية ،واليقل معدله التراكمي عن ()3011
من أصل ( )1011أو ( )3075من أصل ( )5011أو ما يعادله في
أي نظام عالمات أخر.
 .5أن يتقدم الطالب بطلب التحويل قبل بداية الدرا ة بمدة
أربعة أ ابيع على األقل.
 .1أن اليكون الطالب منقطع عن الدرا ة في الجامعة األصل
ألكثر من فصلين درا يين ،واليكون مفصوالً أو منقطعاً
عن الدرا ة في الجامعة األصل أل باب تأديبية أو أخالقية
وإن اتضح ذل الحقاً يلغى قبوله.
 .5أن يحضر الطالب اختبارات تحديد المستوى أو أي اختبار
تطلبه الكلية.
 .2أن يقدم الطالب وثيقة أصلية معتمدة من الكلية أو
الجامعة المحول منها توضح المقررات التي در ها
وتقديراته فيها ،وخطاب تعريف منها على أنه يحمل رقم
أكاديمي للعام الدرا ي.
 .7يتم درا ة طلب التحويل إلى الكلية لمن ابتاز السنة
التحضيرية في الجامعة األصل حتى لو كان معدله
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التراكمي في التخصص أقل من ( )3011وفي حالة
الموافقة على طلبه تعادل له السنة التحضيرية فقط.
 .9أن يحضر محتويات المناهج ()Course syllabusللمقررات
التي ابتازها بتقدير بيد ( )Cفأكثر.
 .8أن يكون الطالب قد انهى مقرري اللغة اإلنجلي ية ()1
و( )3ومقرري الرياضيات ( )1و( )3أو مايعادلهم
بالمعدالت المطلوبة بكلية الجبيل الصناعية.

يحق لرؤ اء األقسام المعنية احتساب المقررات ذات الصلة التي
در ها الطالب المحول من خارج الكلية ونجح فيها بتقدير اليقل
عن بيد ( )Cعلى أن الت يد الساعات المحولة للطالـب عـن ()11
اعـات في المقـررات التخصصية ،أما بالنسبة للمقررات العامة أو
متطلبات السنة التحضيرية فإنه يمكن احتسابها شريطة حصول
الطالب على تقدير اليقل عن بيـد ( )Cفي أي منها وأن تكون عدد
الساعات على األقل مساوية لساعات المقرر في كلية الجبيل
الصناعية.

التدخل تقديرات المقررات المعادلة و اعاتها المعتمدة للطالب
المحول من خارج الكلية ضمن حساب المعدل التراكمي لخريج
كلية الجبيل الصناعية.
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يتخــرج الطالــب ويحصـــل علــى الــدبلوم فــي العلــوم أو دربــة
البكالوريوخ في العلوم وفقاً للضوابط اآلتية:
 .1أن يجتاز بميع متطلبات السنة التحضيرية بنجاح.
 .3أن يكون قد أكمل بميع الساعات المعتمدة الالزمة لنيل
الدربة العلمية للتخصص.
 .5أن يحصل على المعدل التراكمي المطلوب ( )3011كحد
أدنى.
 .1أن التتجاوز مدة الدرا ة المدة المسموح بها.
.5

أن يجتاز بنجاح التدريب التعاوني وفق اللوائح المنظمة
لذل  ،ويعفى طالب نظام التفرغ الج ئي من التدريب
التعاوني في حالة ا تيفاءه للضوابط والشروط المحددة
لذل .

يسلم الطالب الخريج شهادة الدربة العلمية أو أي وثيقة ر مية
من واقع جله الدرا ي إذا أخلى مابعهدته من كتب وأبه ة
وأدوات وغيرها ووفّى ماعليه من الت امات أخرى تجاه الكلية.

تمنح للطالب الخريج مرتبة الشر األولى إذا حصل على معدل
تراكمي من ( )5075إلى ( ،)1011وتمنح مرتبة الشر الثانية
للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )5035إلى (.)5071
ويشترط للحصول على مرتبة الشر
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األولى أو الثانية ما يلي:

 .1يجب أن اليحصل طالب مرتبة الشر األولى على تقدير أقل
من ( )Cفي أي مقرر من مقررات التخصص بالكلية.
 .3يجب أن اليحصل طالب مرتبة الشر الثانية على تقدير أقل
من ( )Dفي أي مقرر من مقررات التخصص بالكلية.
 .5أن يحصل الطالب المنتظم على شهادة الدبلوم في العلوم في
مدة أقصاها ( )1فصول درا ية رئيسية وفي مدة أقصاها ()5
فصول درا ية رئيسية إذا تم قبوله في الفصل الثاني أو أبل
درا ته أو غير تخصصه وطالب التفرغ الج ئي في مدة
أقصاها ( )9فصول درا ية رئيسية.
 .1أن ينهى الطالب متطلبات حصوله على دربة البكالوريوخ في
مدة أقصاها ( )1فصول درا ية رئيسية و( )5فصول درا ية
رئيسية إذا تم قبوله في الفصل الثاني أو أبل درا ته)9( ،
فصول درا ية رئيسية بالنسبة لطالب التفرغ الج ئي ،أما
بالنسبة لطالب بكالوريوخ تخصص تقنية الهند ة
الميكانيكية الحاصل على الشهادة الجامعية المتو طة في
تقنية هند ة التصنيع فتكون المدة ( )2فصول درا ية رئيسية
للطالب المنتظم و ( )8فصول درا ية رئيسية لطالب التفرغ
الج ئي.
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تقع على الطالب مسلولية متابعة تقدمه الدرا ي وطلب التوبيه
واالرشاد األكاديمي بما يحقق أهدافه وطموحاته في حياته
الدرا ية من خالل المساعدة في اختيار البرنامج الدرا ي بكفاءة
ونجاح.

تلغي هذه الالئحة ما بقها من أنظمة ولوائح في موضوعها
والمعمول بها في كلية الجبيل الصناعية.

يقترح مجلس كلية الجبيل الصناعية التعديالت التي تحتابها هذه
الالئحة والقواعد التنفيذية لموادها.

يبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرار مجلس الكلية لها.

لمجلس الكلية حق تفسير هذه الالئحة ،وتعتبر القرارات
والتعليمات اإللحاقية الصادرة عن مجلس الكلية والخاصة بسير
الدرا ة والتدريب التي التشملها هذه الالئحة ب ءً اليتج أ منها.

يعتمد عادة مدير الكلية اللوائح والتعليمات التنفيذية لمواد هذه
الالئحة بموافقة مجلس الكلية.
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تعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الالئحة.
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( (Withdrawn with Excused) WEمنسـحب بعـذر) ويعطـى الطالـب
المنسحب أو الملبل هذا الرمـ إذا تجـاوزت نسـبة غيابـه ( )%11أي
( )55اعة اتصال مـن إبمـالي السـاعات الدرا ـية فـي مقـرر اللغـة
اإلنجلي ية ( )1أو ( )3ونسبة ( (15/3أ بوعاً لبـاقي المقـررات ،بسـبب
تنويمه في المستشفى (وتشمل اإلبازة المرضـية لفتـرة النقاهـة بعـد
مغادرة الطالب للمستشفى) ،شريطة عدم حصوله على عالمة ( )DNقبل
هذه الفترة واليدخل هذا الفصل الدرا ي ضمن المدة ال منيـة للبقـاء
في الكلية.
( )Withdrawn) Wمنسحب) يعطى للمقررات التي ـجلها الطالـب فـي
الفصل الدرا ي الذي يلبله أو ينسحب فيه نهائياً أو يفصل من الكليـة
خالل الفترة مـابين بدايـة األ ـبوع الرابـع ونهايـة األ ـبوع الثـامن
بالنسبة للفصل الدرا ي الرئيسي وبين بداية األ ـبوع الثـاني ونهايـة
األ بوع الثالى بالنسبة للفصل الدرا ي الصيفي.
( )Withdrawn with Pass( WPمنسحب نابح) ويعطى للمقـررات التـي
جلها الطالب في الفصل الدرا ي الذي يلبله أو ينسحب منـه نهائيـاً
أو يفصل من الكلية خالل الفترة مابين بدايـة األ ـبوع التا ـع وقبـل
بداية األ بوع األخير من الفصل الدرا ـي الرئيسـي ،أو مـابين بدايـة
األ بوع الرابع وقبل بداية األ بوع األخير بالنسبـة للفصـل الدرا ـي
الصيفي شريطة أن ال يقـل تقـدير الطالـب فـي تلـ المقـررات عـن
مقبـول (.)D
( )Withdrawn with Fail( WFمنسحب را ب) ويعطى للمقـررات التـي
جلها الطالب في الفصل الدرا ي الذي يلبله أو ينسحب منـه نهائيـاً
أو يفصل من الكلية خالل الفترة مابين بدايـة األ ـبوع التا ـع وقبـل
بداية األ بوع األخير من الفصل الدرا ـي الرئيسـي ،أو مـابين بدايـة
األ بوع الرابع وقبل بداية األ بوع األخيـر بالنسـبة للفصـل الصـيفي
وكان أداء الطالب را باً (.)F
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( )Denial( DNمحروم) يعطى الطالب هذا الرم في أي من مقرري اللغة
اإلنجلي ية ( )1أو ( )3إذا تجاوزت نسبة غيابه ( )55ـاعة اتصـال مـن
إبمالي الساعات الدرا ية لذل المقرر؛ وتكـون هـذه النسـبة ()15/3
أ بوعاً لباقي المقررات الدرا ية.
I

(( )In-Completeغير مكتمل) ويمنح هذا التقدير للطالب الـذي لـم
يكمل األعمال المطلوبة منه فـي المقـررات الدرا ـية أل ـباب طارئـة
وخاربة عن إرادته وعلى الطالب أن يرفع هذا التقدير من ـجله فـي
موعد أقصاه نهاية الفصل الدرا ي الرئيسي الالحق ،وإذا لم يتم ذلـ
فإن التقدير ( )Iيتحول تلقائياً إلى تقدير را ب (.)F

( )Audit( AUمستمع) ويعطى للمقررات التي يسـجلها الطالـب كمسـتمع
دون أن تدخل هذه الساعات ضمن معدل الطالب الفصـلي أو التراكمـي
(مع مراعاة اللوائح المنظمة لذل ).
P

(( )Passنابح) يستخدم في بعض المقررات التمهيدية ليـدل علـى أن
أداء الطالب مقبول ،كما يعطى للمقررات التي يتم معادلتها.

( )In-Progress( IPمتطلبات طور اإلنجاز) تمنح للطالب الذي لم يعطى
تقديراً ر مياً ألن العمل األكاديمي الذي يقـوم بـه مـازال فـي طـور
اإلنجـاز مثـل البحـوا وإعداد الر ـائل أو ا ـتكمال فتـرة البرنـامج
التعاوني وعلى الطالب أن يرفع هذا التقدير من جله في موعد أقصاه
نهاية الفصـل الدرا ـي الرئيسـي الالحـق با ـتثناء مقـرر البرنـامج
التعاوني(التدريب العملي) فإن الحد األقصى هو أ ـبوعين بعـد نهايـة
البرنامج وإذا لم يتم ذل فإن التقدير ( )IPيتحول تلقائياً إلى تقدير
را ب (.)F
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يتم حساب المعدل الفصلي كما هو موضح في الحالة التالية:
( Semester GPA Calculation ):
المقرر

الدرجة التي حصل
عليها الطالب

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

النقاط المقابلة
للرمز

النقاط

كيمياء عامة

55

A+

5

0011

00011

أساسيات الفيزياء

89

B+

0

5091

00011

.0

C

0

0011

0011

تفاضل وتكامل ()0

85

B

0

5011

00011

لغة إنجليزية III

.8

C+

5

0091

.091

المجموع

05

المجموع

05091

سلوك وأخالقيات
المنظمة

المعدل =

مجموع النقاط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات المعتمدة

=

4995
ــــــــــــــــــــــــ

16

= * 5015
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يقرب المعدل لمنزلتين عشريتين

يتم حساب المعدل التراكمي كما هو موضح في الحالة التالية :
( Cumulative GPA Calculation):
الفصل األول
عدد الساعات

النقاط المقابلة

الدرجة التي حصل

كيمياء عامة

5.

A+

5

0011

00011

*
* سلوك وأخالقيات

55

D

0

0011

0011

50

F

0

1011

1011

المقرر

الرمز

عليها الطالب

أساسيات الفيزياء

المعتمدة

للرمز

النقاط

المنظمة
تفاضل وتكامل ()0

55

D

0

0011

0011

لغة إنجليزية III

.8

C+

5

0091

.091

المجموع

05

المجموع

0.091

مجموع الساعات

05

مجموع النقاط

0.091

التراكمي

المعدل الفصلي =

مجموع النقاط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

=

2795
ـــــــــــــــ

16

التراكمي

= 00.0

الفصل الثانـي
عدد الساعات

النقاط المقابلة

دوائر كهربائية ()0

80

B

0

5011

00011

أساسيات الفيزياء

80

B

0

5011

00011

.0

C

0

0011

0011

.9

C+

0

0091

01011

المجموع

00

المجموع

58011

مجموع الساعات

**00

مجموع النقاط

***50091

المقرر

الدرجة التي حصل
عليها الطالب

سلوك وأخالقيات
المنظمة

تفاضل وتكامل ()0

الرمز

التراكمي

المعتمدة

للرمز

التراكمي

النقاط

* غير داخلة في حساب المعدل التراكمي وذل لدخولها في قانون اعات اإلزاحة.
** ال تشمل مجموع الساعات التراكمي المقررات المعادة مالم يتجـاوز ـاعات الر ـوب  15ـاعة
معتمدة.
*** يخصم من مجموع النقاط التراكمي نقاط المقررات المعادة من الفصـل األول الحاصـل فيهـا
على تقدير ( )Dأو (.)D+

المعدل الفصلي =

38911
ـــــــــــــــــــ

14

=  00.0المعدل التراكمي =
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مجموع النقاط التراكمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

مجموع الساعات التراكمي

6195

ــــــــــــــــــــ= 0095
24

