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العام الجامعي
ويتكــون مــن فصليــن دراســيين, الفصــل الدراســي األول والفصــل الدراســي الثانــي, وقــد يضــاف 

إليهمــا فصــل ثالــث ويســمى )الفصــل الصيفــي( ال تلتــزم جميــع طالبــات الكليــة بالتســجيل فيــه.

الرقم الجامعي
رقــم يــدل علــى العــام الجامعــي الــذي تــم قبــول الطالبــة فيــه إضافــة إلــى الرقــم المتسلســل 

للطالبــة فــي ذلــك العــام.

الفصل الدراسي
مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوعا تــدرس علــى مداهــا المقــررات الدراســية، وال تدخــل 

مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة.

الفصل الصيفي
مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائية، 

وتضاعــف خاللهــا المــدة المخصصــة لــكل مقرر.

المستوى الدراسي
هو الدال على المرحلة الدراسية، وفًقا للخطط الدراسية المعتمدة.

الخطة الدراسية
هــي مجموعــة المقــررات الدراســية اإلجباريــة، واالختياريــة، والحــرة، والتــي تشــكل مــن مجمــوع 
وحداتهــا متطلبــات التخــرج التــي يجــب علــى الطالبــة اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة 

فــي التخصــص المحــدد.
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المقرر الدراسي
مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة فــي كل تخصــص )برنامــج( ويكــون لــكل مقــرر رقــم 
ــوى والمســتوى عمــا ســواه مــن  ــث المحت ــزه مــن حي ــه يمي ورمــز واســم ووصــف مفصــل لمفردات
مقــررات، وملــف خــاص يحتفــظ بــه القســم لغــرض المتابعــة والتقييــم والتطويــر. ويجــوز أن يكــون 

لبعــض المقــررات متطلــب أو متطلبــات ســابقة أو متزامنــة معــه.

متطلبات الجامعة
مجموعــة المقــررات الدراســية التــي تقــر الجامعــة تدريســها لجميــع طالبهــا, وهــي مقــررات تتفــق مــع 

أهــداف الجامعة.

متطلبات الكلية
مجموعــة المقــررات الدراســية التــي تدرســها جميــع طالبــات الكليــة علــى اختــالف تخصصاتهــم، 

وذلــك لتوفيــر قاعــدة أساســية مــن الثقافــة والمعلومــات لهــن.

متطلبات التخصص
وتشــكل مجموعــة المقــررات الدراســية التــي تنتمــي إلــى حقــل واحــد مــن حقــول العلــوم والمعرفــة 

اإلنســانية, وينفــرد بدراســتها طالبــات التخصــص الواحــد فــي الكليــة.

الوحدة الدراسية

ــدرس العملــي أو  ــة األســبوعية التــي ال تقــل مدتهــا عــن خمســين دقيقــة، أو ال المحاضــرة النظري
الميدانــي الــذي ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقــة.
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مؤشر االنقطاع
هو مؤشر يعطى للطالبة في حال لم تسجل أي مقرر خالل فترة التسجيل المحددة.

اإلنذار األكاديمي
اإلشعار الذي يوجه للطالبة بسبب انخفاض معدلها التراكمي عن الحد األدنى.

درجة األعمال الفصلية
الدرجــة الممنوحــة لألعمــال التــي تبيــن تحصيــل الطالبــة خــالل فصــل دراســي مــن اختبــارات وبحــوث 

وأنشــطة تعليميــة تتصــل بالمقــرر الدراســي.

االختبار النهائي
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

الدرجة النهائية
مجمــوع درجــات األعمــال الفصليــة مضاًفــا إليهــا درجــة االختبــار النهائــي لــكل مقــرر وتحســب الدرجــة 

مــن مائــة.

التقدير
ــة فــي أي  ــت عليهــا الطالب ــة التــي حصل ــة أو الرمــز األبجــدي للدرجــة النهائي وصــف للنســبة المئوي

ــة 13( ــرات ومدلولهــا فــي صفح ــى التقدي مقــرر. )يمكــن االطــالع عل

تقدير غير مكتمل
ــد المحــدد،  تقديــر يرصــد مؤقًتــا لــكل مقــرر يتعــذر علــى الطالبــة اســتكمال متطلباتــه فــي الموع

.)IC( أو )ويرمــز لــه فــي الســجل األكاديمــي بالحــرف )ل
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تقدير مستمر
تقديــر يرصــد مؤقًتــا لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراســي الســتكماله، ويرمــز 

.)IP( أو )لــه بالرمــز )م

المعدل الفصلي
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصلــت عليهــا الطالبــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع 
المقــررات التــي درســتها فــي أي فصــل دراســي، وتحســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن 

التقديــر الــذي حصلــت عليــه فــي كل مقــرر درســته الطالبــة. 

المعدل التراكمي
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصلــت عليهــا الطالبــة فــي جميــع المقــررات التــي درســتها 

ــذ التحاقهــا بالجامعــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لتلــك المقــررات.  من

التقدير العام
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالبة خالل مدة دراستها في الجامعة.

العبء الدراسي
مجمــوع الوحــدات الدراســية التــي يســمح للطالبــة التســجيل فيهــا فــي فصــل دراســي ويتحــدد الحــد 

األعلــى واألدنــى للعــبء الدراســي حســب القواعــد التنفيذيــة للجامعــة.

السجل األكاديمي
وثيقــة رســمية تبيــن وضــع الطالبــة الدراســي، شــاماًل اســم الكليــة التــي تــدرس بهــا الطالبــة 
وتخصصهــا وحالتهــا الدراســية والمقــررات التــي ســجلتها وعــدد وحداتهــا الدراســية وتقديراتهــا فيهــا 

والمعــدل الفصلــي / الســنوي والمعــدل التراكمــي واإلنــذارات األكاديميــة )إن وجــدت(.
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المشرفة األكاديمية

عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمــه المكّلــف باإلشــراف علــى الطالبــة وتوجيههــا ومتابعتهــا أثنــاء 
دراســتها بالجامعة.

الدور الثاني

ــي تشــمل نظــام  ــج الت ــه للبرام ــذي ترســب في ــرر ال ــوى المق ــة فــي كامــل محت ــد للطالب ــار يعق اختب
ســنوي أو مقــررات ســنوية شــريطة أال تتجــاوز عــدد وحــدات مقــررات الرســوب 15 وحــدة دراســية، أو 

ال تقــل درجتهــا عــن 50 فــي الخطــط ذات المقــرر الواحــد فــي الســنة.

االختبار البديل
ــي تحصــل  ــة الت ــة الدرج ــول، ويرصــد للطالب ــار بعــذر مقب ــة عــن االختب ــة المتغيب ــار يعقــد للطالب اختب

ــك. ــة وفقــا لذل ــر الطالب ــل تقدي ــم تعدي عليهــا، ويت
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التقديرات ومدلول كل تقدير

حدود الدرجة النقاط المدلول بالعربية المدلول باإلنجليزية الرمـز 
بالعربية

الرمـز 
إلىباإلنجليزية من

100 - 95 5,00 4,75 ممتاز مرتفع Exceptional أ+ A+

90 - أقل من 95 4,75 3,75 ممتاز Excellent أ A

85 - أقل من 90 4,50 3,50 ا مرتفع جيد جدًّ Superior ب+ B+

80 - أقل من 85 4,00 3,00 ا جيد جدًّ Very Good ب B

75 - أقل من 80 3,50 2,50 جيد مرتفع Above Average ج+ C+

70 - أقل من 75 3,00 2،00 جيد Good ج C

65 - أقل من 70 2,50 1,50 مقبول مرتفع High Pass د+ D+

60 - أقل من 65 2,00 1,00 مقبول Pass د D

أقل من 60 1,00 صفر راسب Fail ه F

- - - مستمر In-Progress م IP

- - - غير مكتمل In-Complete ل IC

- 1,00 صفر محروم Denied ح DN

60 أو أكثر - - ناجح دون درجة No Grade-Pass ند NP

أقل من 60 - - راسب دون درجة No Grade-Fail هد NF

- - - منسحب بعذر Withdrawn ع W
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