
 اإلنذارات األكاديمية 
 هو انخفا�ض املعدل الرتاكمي للطالب عن )2( من )5(، فح�صول الطالب على معدل 

اأقل من )2( ُيعد اإنذارًا اأكادمييًا.

  اإذا ح�صل الطالب على ثالثة اإنذارات اأكادميية متتالية ترتب عليه ما يلي:
1 - الف�صل من اجلامعة اإذا كانت الإنذارات الثالثة متتالية.

2-  تعذر التحويل اإىل ق�صم اآخر بعد الإنذار الثالث.
3-عدم ح�صول الطالب على مرتبة ال�صرف.

ملعرفة املعدل الف�صلي والرتاكمي، ومعرفة الإنذارات الأكادميية فال بد من الطالع 
الإمام  جامعة  موقع  على  الذاتية  اخلدمات  خالل  من  وذلك  الأكادميي  ال�صجل  على 

حممد بن �صعود الإ�صالمية.

المعدل التراكمي
 وطريقة حسابه

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع العمادة 
www.elearn.imamu.edu.sa

اأو الإت�صال مبركز عمادة التعليم اللكرتوين والتعليم عن بعد
9 2 0 0 0 1 5 8 0 هاتف : 

@imamuelearnimamuelearn

imamuelearn

www.elearn.imamu.edu.sa
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 المعدل التراكمي
التي  املقررات  الطالب يف جميع  عليها  التي ح�صل  النقاط  ق�صمة جمموع  هو حا�صل 
واملراد  املقررات  لتلك  املقررة  الوحدات  جمموع  على  باجلامعة  التحاقه  منذ  در�صها 

بالوحدات = عدد �صاعات املقرر.
  التقديرات 

عليها  ح�صل  التي  النهائية  للدرجة  الأبجدي  الرمز  اأو  املئوية  للن�صبة  التقدير  و�صف 
الطالب يف اأي مقرر.

حت�صب التقديرات التي يح�صل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

رمز التقديرالتقديرالدرجة املئوية
وزن التقدير 

من )5(
5.0اأ +ممتاز مرتفع 100 اإىل 95

4.75اأممتاز90 اإىل اأقل من 95
4.5ب +جيد جدًا مرتفع 85 اإىل اأقل من 90
4.0ب جيد جدًا 80 اإىل اأقل من 85
3.5ج +جيد مرتفع 75 اإىل اأقل من 80
3.0ججيد 70 اإىل اأقل من 75
2.5د +مقبول مرتفع 65 اإىل اأقل من 70
2.0دمقبول 60 اإىل اأقل من 65

1.0هـرا�صباأقل من 60

املقرر
عدد 

الوحدات
الدرجة املئوية

رمز 
التقدير

وزن 
التقدير

النقاط

4.59ب +285املقرر )اأ(

3.09ج 370املقرر )ب(

4.7514.25اأ392املقرر )ج(

4.016ب 480املقرر )د(

1248.25املجموع

 مثال
حل�صاب املعدل الف�صلي والرتاكمي الف�صل الدرا�صي الأول:

 الفصل الدراسي الثاني

املقرر
عدد 

الوحدات
النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة املئوية

5.010اأ +296املقرر )هـ(
4.012ب 383املقرر )و(
3.012ج471املقرر )ز(
4.012ب 381املقرر )ح(

1246املجموع

= 4.02 معدل الفصل الدراسي األول =
جمموع الوحدات )12( 

جمموع النقاط )48.25( 

وحتت�صب النقاط ب�صرب عدد الوحدات فى وزن التقدير الذى ح�صل عليه الطالب فى 
كل مقرر در�صه.

  معدل الفصل الدراسي الثاني=
جمموع الوحدات )12(
جمموع النقاط )46( 

3.83 =

  المعدل التراكمي    =
  جمموع الوحدات )12+ 12( 

جمموع النقاط )48.25 + 46( 
3.93 =   

����� ����� �������.indd   2 04/12/34   10:37:13 �

۱۲۳


