كيف وضع الدراسة؟
ملــف تعريفــي بكل مــا يخص أنظمة الدراســة الخاصة
بجامعة الملك ســعود
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مثل ما الثانوي لها أنظمة ،دراسة
الجامعة أكيد لها أنظمة ولكن مختلفة
شوي ،تعالوا مع بعض نشوف إيش
هي؟ الغياب ،الدرجات ،المعدل،
التأخ�ير ،واالعتذار ،كلها بنتكلم عنها.

وش سالفة الدرجات؟
الدرجــات يف الجامعــة تختلــف عــن الدرجــات يف الثانوي
ليــش؟ ألنهــا تعتمــد علــى القريــد (تقد �يــر المادة) ومو
الدرجــة البحتــة اللــي أخذت�يهــا يف المادة
فمثــا أخذتــي بالمــادة درجــة  ٩٢يعني قريدك ( أ) ولو أخذتــي  ٩٤برضو قريدك

B+ A A+

 95وفوق

90-94

85-89

(أ)! هــذا يعنــي أن كل قريــد النطاق حقه  ٥درجات

D D+ C C+ B

80 -84

75-79

70 -74

65-69

60-64

F

 59وتحت

طيب المعدل؟
أهم شــيء يف المعدل هو عدد الســاعات ،ونقدر نشــبه عدد
الســاعات بـ(ثقــل المادة) ،يعني كل مازادت الســاعات كل
ماصارت المــادة أكثر تأث�يــر بالمعدل.
بالنســبة لـحســاب المعــدل كل الطلبة يســتخدمون برامج
للحســاب (مثــل معدلي) ،بحيــث تحط�يــن بالبرنامج عدد
ســاعات المادة وتقد �يــرك ف�يهــا ويعطيك المعدل.
فيــه نوع�يــن للمعدل ،معــدل فصلي (معدلــك بالترم الواحد)
ومعــدل تراكمي (وهــو معدلك لكل األترام).
بدايــة الجامعــة يكون ســهل المعدل �يرتفع وســهل ينزل ،مع
الوقــت تقل هالفرصــة ،فيص�ير صعــب أنه يتغ�ير ،نســميه
ثبــات المعدل (يعنــي أرفعوا معدالتكــم من البداية).

أقدر أغيب على راحتي؟
تقدر �يــن تغيب�يــن وال أحــد يقولك شــيء! بس متى؟ إذا اكن يف
حدود ســاعاتك المســموح ف�يها.

ســاعات الغيــاب تختلف من مادة لمــادة ،لكن فيه
نســبه ثابتــه وهي  ٪٢٥من الســاعات الفعلية
لكل مادة.
ولنفتــرض أن عندك مادة اســمها (بط�يخ)،
مســموح لــك تغيب�يــن ف�يها  ٨ســاعات ،والمحاضرة
الوحــدة مدتها ســاعت�ين؛ إذا غبتــي محاضرة اكملة
يبقى لك  ٦ســاعات.

تنحرم�يــن مــن المادة اذا اكنــت غياباتك فوق
ال.٪٢٥
و إذا عنــدك أعذار ،مفــروض تقدمينهــا على موقع
خــاص بالجامعة اســمه (داعم) ،بفتــرة مب بعيدة
عــن �يــوم غيابك ،ولهــم الحق يقبلــون أو �يرفضونه.
إذا نــزل حرمانك للمــادة ،تقدر �ين تســلم�ين
الجامعــة عــذر والزم قوي جدا ويشــيلونه عنك.

تقدر �يــن تعرف�يــن عــدد الســاعات اللــي غبت�يها مــن موقع خدماتي ،تتحــدث الغيابات فيه كل أســ�بوع
مالحظــة :كل �يــوم ينحســب الغيــاب من أول �يــوم آلخر �يوم -صدق مــو مثل الثانوي-

إ ذ ا تأ خــرت و ش بيص�يــر ؟
لــكل مادة داقئــق محــددة ،بعضها خمس داقئــق وبعضها عشــر داقئق.
إذا تأخرتــي عنهــا ينحســب لــك تأخ�يــر ،التأخ�يــر ّ
ينقص من ســاعات
طبعا.
غيابــك المتاحــة ولكن بنســبة أقــل من الغيــاب
ً

وش الفـــرق بـ�ين
االعتذار والتأجيل؟

االعتذار :التوقف عن الدراســة يف وسط الفصل

الدراســي ألي ظرف طارئ ال قدر الله ،ويحسب
بســجلك األاكديمي تقد�ير (ع) أو ( )Wللمادة،
مفتوح إلى شــهر قبــل االختبارات النهائية

خالل كل دراســتك مســموح  ٣أترام تعتذر�ين ف�يها
نهائيا
التحض�يــري مايقدرون يعتــذرون وال يأجلون
ً

جدا
إال بعذر قوي ً

التأجيــل :حذف الفصل أو الســنة الدراســية
وال تحتســب ضمــن المــدة الالزمة إلنهاء
متطلبــات التخــرج ،يكــون مفتوح لك

إلى أول أســ�بوع دراســي فقط.

وش لــي إذا تفوقت؟
لــك ماكفأة التفوق ،وتنصــرف للطالب والطالبات
المتفوق�يــن نهاية كل ســنة للي معدلهم بكل

الفصل�ين فوق ( )٤.٥٠ومقدارها  ١٠٠٠ريال ســعودي.
مراتب الشــرف األولــى والثانية تعطى لكل من:

األولى :للي يتخــرج بمعدل تراكمي فوق ()٤.٧٥

الثانية :للــي يتخرج بمعدل تراكمي ()٤.٧٤(-)٤.٢٥

