
هــذا اآلليــة خاصــة بطلبــة االنتظــام فــي الكليــات لدرجتــي البكالوريــوس والدبلومــات، 	 
وتشــمل طلبــة االنتســاب والتعليــم عــن بعــد، وال تشــمل طلبــة الســنه التحضيريــه. 

المعيــار األســاس للقيــاس هــو آخــر معــدل تراكمــي للطالب/الطالبــة قبــل الفصــل الدراســي 	 
الثانــي 2020

ناجــح بــدون درجــة NP أو راســب بــدون درجــة NF ال تدخــل فــي احتســاب المعــدل التراكمــي 	 
والفصلــي. وال يحصــل أي طالــب أو طالبــة علــى درجــة الحرمــان DN لهــذا الفصــل. 

أي طالب/طالبــة يحصــل فــي المقــرر علــى درجــة أقــل مــن 60 درجــة ســيتم رصدهــا NF وال 	 
تدخــل فــي حســاب المعــدل التراكمــي وال الفصلــي و بالتالــي ال تخفــض المعــدل أو تؤثــر 

فيــه ســلبًا.
يرصــد أســتاذ المقــرر الدرجــة النهائيــة المســتحقة للطالــب  وتقــوم عمادة القبول والتســجيل 	 

بتنفيــذ هــذه اآلليــة علــى كشــوفات الدرجــات بعــد إقفــال الفصل الدراســي لجميــع الطلبة.
بقية درجات المقررات سيتم احتسابها وفق الجدول التالي:	 

تعليمات عامة

درجة الطالب في المعدل التراكمي للطالب
تحسن أم تحافظ على الدرجة المعتمدةالمقرر

المعدل؟ إلىمن

54.75
تحسنترصد الدرجة كما هي100-95 

 94-60NPتحافظ

4.744.5
تحسنترصد الدرجة كما هي100-90 

 89-60NPتحافظ

4.494
تحسنترصد الدرجة كما هي100-85 

 84-60NPتحافظ

3.993.5
تحسنترصد الدرجة كما هي100-80 

 79-60NPتحافظ

3.493
تحسنترصد الدرجة كما هي100-75 

 74-60NPتحافظ

2.992.5
تحسنترصد الدرجة كما هي100-70 

 69-60NPتحافظ

2.492
تحسنترصد الدرجة كما هي100-65 

 64-60NPتحافظ

تحسنترصد الدرجة كما هي100-60 1.990

جامعة الملك عبدالعزيز  l  عمادة القبول والتسجيل

آلية احتساب معدالت الفصل الدراسي الثاني 2020 
لطلبة االنتظام بالكليات وطلبة االنتساب والتعليم عن بعد
)ال تنطبق على طلبة السنة التحضيرية والدراسات العليا( 



جامعة الملك عبدالعزيز  l  عمادة القبول والتسجيل

آلية احتساب معدالت الفصل الدراسي الثاني 2020 
لطلبة االنتظام بالكليات وطلبة االنتساب والتعليم عن بعد
)ال تنطبق على طلبة السنة التحضيرية والدراسات العليا( 

طالب معدله التراكمي: 3.47	 
عدد ساعاته المكتسبة بدون الفصل الدراسي الحالي: 109	 
حسب اآللية يطبق عليه نطاق المعدل التراكمي التالي: 	 

تطبيق النطاق على درجات الطالب بالفصل الدراسي الحالي )الثاني 2020(:  	 

 	.NP يحسب المعدل على 15 ساعة فقط وذلك بسبب عدم حساب )المقرر 1( واحتسابه
وبذلك تضمن اآللية تحسن المعدل أو ثباته كمعدل الفصل الدراسي الماضي.	 

مثال لطريقة حساب المعدل

المعدل التراكمي
تحسن أم تحافظ على الدرجة المعتمدةدرجة الطالب في المقرر

المعدل؟ إلىمن

3.493
تحسنترصد الدرجة كما هي100-75 

 74-60NPتحافظ

درجة الطالب في عدد الساعات المقررات
تحسن أم تحافظ على الدرجة المعتمدةالمقرر

المعدل؟

تحافظ365NPالمقرر 1

تحسن37777المقرر 2

تحسن37575المقرر 3

تحسن37979المقرر 4

تحسن39595المقرر 5

تحسن38080المقرر 6

مجموع الساعات18

نتيجة المعدل التراكمي

المعدل الجديدالمعدل السابق 

3.473.52

عمــادة  موقــع  علــى  التجريبــي  المعــدل  بحاســبة  االســتعانة  يمكــن 
والتســجيل القبــول 

https://admission.kau.edu.sa/Pages-11223311.aspx


