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 فهرس المحتويات
 رقم الصفحة  العنـــــــــوان المواد

 ٣  التعريفـات والمصطلحات )١المادة (
 ٦  الدراســــة

 ٦  لغة الدراسة  )٢المادة (
 ٦  مدة الدراسة )٣( المادة

)٤المادة (  ٦  التقويم األكاديمي 
)٥المادة (  ٦ شروط اإللتحاق بالمهارات التخصصية 
)٦المادة (  ٦  المهارات التخصصية 
)٧المادة (  ٧  تحديد التخصص 
)٨المادة (  ٧  تغيير التخصص 
)٩المادة (  ٧  برنامج التدريب التعاوني 
)١٠المادة (  ٨ للبقاء في المعهدالمدة الزمنية  
)١١المادة (  ٨ المشرف األكاديميمهام  

 ٩  ةــــالمواظب
)١٢المادة (  ٩  الحضور والغياب 
)١٣المادة (  ٩  نسبة الغياب 
)١٤المادة (  ٩ تدني المستوى في المهارات التخصصية 
)١٥المادة (  ١٠ ألسباب أكاديمية الفصل 

 ١١  دــإعادة القي
)١٦المادة (  ١١  التقييم األكاديميلجنة  

 ١٢  متطلبات التخرج
)١٧المادة (  ١٢  شروط التخرج 
)١٨المادة (  ١٢  وثيقة التخرج 
)١٩المادة (  ١٢  التقدير العام 
)٢٠المادة (  ١٣  مراتب الشرف 

 ١٤  اراتــاإلختب
)٢١المادة (  ١٤  نظام اإلختبارات 
)٢٢المادة (  ١٤  الدرجة النهائية 
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 رقم الصفحة  العنـــــــــوان المواد
)٢٣المادة (  ١٤  درجة النجاح 
)٢٤المادة (  ١٥  األمانة العلمية 
)٢٥المادة (  ١٥  وضع األسئلة 
)٢٦المادة (  ١٥  جدولة اإلختبارات 
)٢٧المادة (  ١٥ الحرمان من دخول اإلختبار أو اإلستمرار فيه 
)٢٨المادة (  ١٥  الخروج من اإلختبار 
)٢٩(المادة   ١٦  تصحيح اإلختبارات 

)٣٠المادة (  ١٦  إدخال الدرجات 
)٣١المادة (  ١٦  إعتماد الدرجات 
)٣٢المادة (  ١٦  ياب عن اإلختبارالغ 
)٣٣المادة (  ١٦  إعالن النتائج 
)٣٤المادة (  ١٦  اإلختبارات البديلة 
)٣٥المادة (  ١٦  مراجعة التصحيح 
)٣٦المادة (  ١٧ يتم احتسابها في المعدلالعالمات التي ال  
)٣٧المادة (  ١٨  حساب المعدل الفصلي 
)٣٨المادة (  ١٩  حساب المعدل التراكمي 
)٣٩المادة (  ٢٠  الحاالت الطالبية 
)٤٠المادة (  ٢٠  مكافأة التفوق 
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 التعريفات
 

 ) التعريفات والمصطلحات:١المادة (
 ىـالمعن  ارةـالعب

 

 إلى فصل صيفي العام الدراسي إلى فصلين دراسيين رئيسيين، إضافةً ينقسم :  النظام الفصلي
 يُقدم حسب الحاجة إليه.  

 

 المقررات تدرس على مداها خمسة عشر أسبوعاً عبارة عن مدة زمنية التقل عن :  الفصل الدراسي الرئيسي
 االختبارات النهائية.ا التسجيل و تمن ضمنها فتر دخل الدراسية وال ت 

 

 مدته عن ثمانية أسابيع تدخل من ضمنها فترتا  فصل دراسي اختياري ال تزيد:  الصيفيالفصل 
 ب حسب ما يراه لطالبعض اكون إجبارياً لالتسجيل واإلختبارات النهائية، وي 
 المعهد.مجلس  

 

 فصل دراسي  طيلةتُقدم  كلتيهماأو   عمليةأو  نظريةعبارة عن مادة دراسية :  المقرر
 . كامل 

 

 سبوعياً لدراسة كل مقرر.المقرر حضورها أساعات هي عبارة عن ال:  الساعات الدراسية
 

 الساعات المعتمدة تعادل::  الساعات المعتمدة
 ساعة نظرية واحدة أسبوعياً طيلة الفصل الدراسي. -أ  
 سبوعياً طيلة الفصل الدراسي.أ عملية أو ثالث ساعاتساعتين  -ب

 

 الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي.هو عدد :  العبء الدراسي
  

 هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب أثناء الفصل الدراسي من اإلختبارات :  درجة األعمال الفصلية
 ة ـة واألنشطـة والميدانيـات العمليـات والتطبيقـوالواجبالقصيـرة  
 بالمقرر. المتعلقةة المختلفة ـالتعليمي 
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 التقييم الذي يعقد في منتصف الفصل الدراسي. / هو االختبار:  التقييم النصفي / االختبار
 

 التقييم الذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي. / هو االختبار:  التقييم النهائي / االختبار
 

 التقييم النصفي ودرجة  / مجموع درجة األعمال الفصلية ودرجة االختبار يه:  الدرجة النهائية للمقرر
 التقييم النهائي. / االختبار 

 

الطالب في كل مقرر، حصل عليها يلدرجة النهائية التي اهو وصف لما تعكسه :  التقدير
 )C,B,A((جيد، جيد جداً، ممتاز)، ويقابل كل تقدير رمز مثل  مثل

 ) كما في الجدول أدناه:٤,٠٠) إلى (٠,٠٠من ( ونقاط
 

 التقدير باإلنجليزية التقدير بالعربية النقاط التقدير رمز حدود الدرجة
 Exceptional ممتاز مرتفع ٤,٠٠ + A درجة ١٠٠إلى  ٩٥من 

 Excellent ممتاز ٣,٧٥ A ٩٥إلى أقل من  ٩٠من 
 Superior جيد جدًا مرتفع ٣,٥٠ + B ٩٠إلى أقل من  ٨٥من 
 Very Good جيد جداً  ٣,٠٠ B ٨٥إلى أقل من  ٨٠من 
 Above Average جيد مرتفع ٢,٥٠ + C ٨٠إلى أقل من  ٧٥من 
 Good جيد ٢,٠٠ C ٧٥إلى أقل من  *٧٠من 
 High Pass مقبول مرتفع ١,٥٠ + D ٧٠إلى أقل من  ٦٥من 

 Pass مقبول ١,٠٠ D ٦٥إلى أقل من  ٦٠من 
 Fail راسب ٠,٠٠ F درجة ٦٠أقل من 

 .)٢٣المادة ( – )F( راسباً ويعطى رمز الطالب ) في المهارات التخصصية يعتبر٧٠: إذا كانت الدرجة أقل من ( *
 

 هو حاصل ضرب الساعات المعتمدة لكل مقرر في النقاط المقابلة لرمز التقدير :  نقاط المقرر
 الذي حصل عليه الطالب في ذلك المقرر. 

 هو عبارة عن حاصل قسمة مجموع نقاط المقررات التي درسها الطالب في :  المعدل الفصلي
 ذلك الفصل الدراسي على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات. 

 هو حاصل قسمة مجموع نقاط كل المقررات التي درسها الطالب على مجموع :  المعدل التراكمي
 الساعات المعتمدة لجميع تلك المقررات. 
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 التي  في المقرراتهو كشف الدرجات النهائية التي حصل عليها الطالب :  األكاديميالسجل 
 درسها في المعهد، وبيان لحالته األكاديمية. 

 في النواحي  إرشاد الطالبالذي يتولى  التدريب / عضو هيئة التدريسهو :  المشرف األكاديمي
 األكاديمية والتدريبية والنظامية. 

 وتشكيل خراطة كمهارة الالتقنية المختلفة   األقسام فيالمهارات التخصصية :  المهارات التخصصية
 لخ. إالمعادن، اللحام، اآلالت الدقيقة، الرسم والتصميم بالحاسب اآللي.... 

المؤسسات  / برنامج يتيح للطالب فرصة التدريب في إحدى الشركات:  برنامج التدريب التعاوني
ساعة ٦٠٠سبوعًا (أالمختلفة، ومعايشة بيئة العمل لفترة ال تقل عن خمسة عشر 

 عمل)، ويعد أحد متطلبات التخرج.
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 الدراسة 
 

 ) لغة الدراسة:٢المادة (
 لغة الدراسة هي اللغة اإلنجليزية فيما عدا مقرري الثقافة اإلسالمية والتربية البدنية.

 

 الدراسة: ) مدة٣المادة (
مدة الدراسة للحصول على الدبلوم هي سنتان دراسيتان ونصف، السنة األولى للمهارات األساسية والسنة الثانية 

 للمهارات التخصصية، ونصف سنة دراسية لبرنامج التدريب التعاوني.
 

 ) التقويم األكاديمي:٤( المادة
وبرنامج ومواعيد اإلختبارات  الفصول الدراسية ونهايةيحدد بداية  أكاديمييصدر لكل سنة دراسية تقويم 

شؤون ل المعهد ، ويعد من قبل وكيلوالفعاليات ذات الصلةوالتحويل  واإلنسحاب واإلجازات التدريب التعاوني
والظروف التشغيلية للمعهد، وقرارات شؤون الطالب المعهد ل وكيلاإلعتبار رأي  فيالتعليم والتدريب آخذًا 

كليات والمعاهد بالهيئة الملكية واللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة، ويتم اعتماد المجلس األعلى لل
 المعهد. مجلسمن  األكاديميالتقويم 

 

 لتحاق بالمهارات التخصصية:اال) شروط ٥المادة (
 :اآلتيةلشروط إستيفائه لبعد  مهارات التخصصيةال ىحديلحق الطالب بإ

) على األقل في Cتقدير (الحصول على بشرط ) ٢( ) واللغة اإلنجليزية١( االنجليزيةاجتيازه مقرري اللغة  ١-٥
 .في كل منهماكأقل تقدير )  +D الحصول على (أحدهما، أو 

 اجتيازه مقرر أعمال الورش. ٢-٥
 مقررين.المتبقية له في سنة المهارات األساسية عن  المقرراتأن ال يتجاوز عدد  ٣-٥
 التحاقهم بالمعهد. بدايةمنذ المستجدين  تحديد التخصصات لبعض الطالبيجوز لمجلس المعهد  ٤-٥

 

 ) المهارات التخصصية:٦المادة (
بقرار من وكيل المعهد لشؤون التعليم  في بداية كل فصل دراسي أو بعض منها المهارات التخصصية يتم طرح
 والتدريب.
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 ) تحديد التخصص:٧المادة (
مع  ،)٥(المادة رقم  -روط اإللتحاق بالمهارات التخصصية لش هتحديد التخصص لكل طالب بعد استيفائيتم 

 :اآلتيةمراعاة النقاط 
 .رغبة الطالب في التخصص 
 .شروط القسم المعني 
 .المفاضلة على حسب المعدل التراكمي 
  المبتعثة مع مراعاة التخصصات يتم إلحاق الطالب المبتعثين بالتخصصات وفق االتفاق المسبق مع الجهة

 المتاحة.
 

 ) تغيير التخصص:٨المادة (
بتغيير التخصص بناًء على توفر المقاعد في التخصص وحسب توصية رئيس القسم وموافقة وكيل المعهد يسمح  ١-٨

 لشؤون التعليم والتدريب وذلك في األسبوع األول .
 المطلوبة للتخصص الجديد.في حال تغيير التخصص يتم فقط احتساب تقدير المواد  ٢-٨

 

 ) برنامج التدريب التعاوني:٩المادة (
 شروط االلتحاق ببرنامج التدريب التعاوني: ١-٩

 ، ويستثنى من ذلك من تبقى له مقرر واحد.طة الدراسيةخوفقاً لل جميع المقررات المحددة بالتخصص إجتياز .أ 
 .)٤,٠٠( من )٢,٠٠أن ال يقل المعدل التراكمي عن ( .ب 
 الطالب موقوفاً عن الدراسة.أن ال يكون  .ج 
ذلك  إمكانيةللطالب تسجيل مقرر دراسي مع برنامج التدريب التعاوني في الفصل الصيفي مع  يحقال  .د 

 .القسمخالل الفصل الدراسي الرئيسي فقط، ويشترط لذلك موافقة 
 يقدم الطالب في نهاية البرنامج تقريرًا متكامًال يتم عرضه ومناقشته في القسم المختص. ٢-٩
 تعامل مدة التدريب التعاوني معاملة الفصل الدراسي الرئيسي. ٣-٩
 ن دراسيين رئيسيين.ال برنامج التدريب التعاوني فصليالمدة القصوى إلكم ٤-٩
في حال غياب الطالب عن التدريب التعاوني لمدة خمسة أيام عمل فأقل يحسم القسم المختص درجتين من  ٥-٩

  .)DN(الغياب ألكثر من خمسة أيام عمل يعطى الطالب تقديرالتقييم عن كل يوم غياب، وفي حال كان 
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 ) المدة الزمنية للبقاء في المعهد:١٠المادة (
على الطالب إنهاء كافة متطلبات المهارات األساسية ومتطلبات التخصص في مدة ال تتجاوز ثالث فصول 

 التعاوني والفصل الصيفي ومدة التأجيل.دراسية رئيسية لكل منهما، وال تتضمن هذه المدة فترة برنامج التدريب 
 

 المشرف األكاديمي:مهام ) ١١المادة (
 : اآلتي يتولى المشرف األكاديمي مساعدة الطالب في

 تفسير اللوائح واألنظمة الدراسية في المعهد. 

 .تسجيل المقررات الدراسية 

 .اختيار التخصص 
 .حل مشكالته الدراسية 
  تخرجهمتابعة تدرجه الدراسي إلى حين. 
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 المواظبة 
 

 ) الحضور والغياب: ١٢المادة (
 يجب على الطالب حضور جميع الساعات الدراسية المحددة للمقررات المسجلة في جدوله الدراسي. ١-١٢
 ة ويسجل الطالب:أو عملي ةنظري محاضرةيقوم عضو هيئة التدريس بتسجيل الحضور في بداية كل  ٢-١٢

تأخره لمدة خمس دقائق فأقل (علمًا أن تكرار التأخير ثالث مرات يحتسب ) في حال Lأ. متأخرًا (
 غياب لمدة ساعة واحدة).

 .عدم حضوره أو ) في حال تأخره أكثر من خمس دقائقUب. غائباً (
 

 ) نسبة الغياب:١٣المادة (
الجدول  في كما هو موضحغيابه في المقرر  في حال تجاوز ) DNيحصل الطالب على عالمة حرمان ( ١-١٣

 اآلتي:
 

 العالمة مجموع الغياب  المقرر
 ساعة ٣١ اللغة اإلنجليزية

DN المقررات األخرى 
من  أكثر من اسبوعين

 الساعات االسبوعية للمقرر
 

 

 ) تدني المستوى في المهارات التخصصية:١٤المادة (
 ).٢,٠٠(يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي في حال تدني المعدل التراكمي عن  ١-١٤
 طالب الراسب في أي مقرر إعادة دراسة ذلك المقرر، مع مراعاة المدة الزمنية للبقاء في المعهدعلى ال ٢-١٤

 ).١٠( المادة رقم -
في المهارات التخصصية ) ساعات معتمدة بحد أقصى من حساب المعدل التراكمي ٩زاحة (يتم إ ٣-١٤

 إعادة دراستها واجتيازها.وتم  )F / DN / WFللمقررات التي حصل فيها الطالب على (
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 ألسباب أكاديمية: الفصل) ١٥المادة (
 :اآلتيةيفصل الطالب من المعهد في الحاالت 

في فصلين دراسيين  )٢( أو مقرر اللغة اإلنجليزية )١( إذا رسب الطالب في مقرر اللغة اإلنجليزية ١-١٥
 متتاليين.

كليهما في جميع المقررات في أي فصل أو  )، DN( حرمانأو )، Fرسوب ( إذا حصل الطالب على ٢-١٥
 دراسي رئيسي له بالمعهد، شريطة أن تكون المقررات المسجلة أكثر من مقرر واحد.

إذا تجاوز ثالثة فصول دراسية إلكمال مقررات المهارات األساسية أو ثالثة فصول دراسية إلكمال  ٣-١٥
 .يةمهارات التخصصالمقررات 

 متتاليين. لفصلين) ٢,٠٠إذا كان المعدل التراكمي في المهارات التخصصية أقل من ( ٤-١٥
) ٩( المادة رقم - إذا لم يكمل الطالب برنامج التدريب التعاوني في الفترة القصوى المحددة لذلك ٥-١٥

 ).٤( فقرة
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 إعادة القيد
 

 ) لجنة التقييم األكاديمي: ١٦المادة (
 بقرار من مدير المعهد لمدة عامين دراسيين وتتكون من:ُتشكل اللجنة  ١-١٦

 (رئيساً) وكيل المعهد لشؤون التعليم والتدريب. .أ 
 (عضوًا) شؤون الطالب.المعهد ل وكيل .ب 
 (عضوًا) رئيس أحد األقسام األكاديمية. .ج 
 (عضوًا) مشرف القبول والتسجيل. .د 

 

 :تكون مهام اللجنة ومسؤولياتها دراسة الحاالت اآلتية ٢-١٦
  الُمنذرين أكاديمياً.الطالب 
 المنسحبين. / إعادة قيد الطالب المفصولين 

 
 فترة الدراسة. ةيسمح بإعادة قيد الطالب ألكثر من مرة واحدة طيل ال ٣-١٦

 

 عتمادها.مدير المعهد الإلى  اللجنة يتم رفع توصيات ٤-١٦
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 متطلبات التخرج 
 

 ) شروط التخرج:١٧المادة (
 أن يجتاز جميع متطلبات درجة الدبلوم في المعهد بنجاح.  ١-١٧
 ).٤,٠٠) من (٢,٠٠أن ال يقل المعدل التراكمي عن ( ٢-١٧
 إعتماد مجلس المعهد. ٣-١٧

 

 ) وثيقة التخرج:١٨( المادة
يُمنح الطالب الذي يستوفي جميع شروط التخرج درجة الدبلوم، ويحصل على وثيقة موضحًا بها  ١-١٨

 والتقدير العام.التخصص وتاريخ التخرج 
 أو أي وثيقة رسمية إال إذا أخلى طرفه من المعهد. وثيقة التخرجالطالب م ال ُيسلَّ  ٢-١٨
 ثائق الخاصة بالطالب المبتعثين إلى جهة اإلبتعاث بعد إخالء طرفهم من المعهد.يتم تسليم الو  ٣-١٨

 

 ) التقدير العام:١٩( المادة
 التراكمي وفقاً لما يلي: يتم احتساب التقدير العام للطالب على أساس المعدل

 

 التقدير باإلنجليزية الحد األعلى الحد األدنى التقدير العام
 Excellent ٤,٠٠ ٣,٥٠ ممتاز

 Very Good ٣,٤٩ ٣,٠٠ جيد جداً 

 Good ٢,٩٩ ٢,٠٠ جيد
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 ) مراتب الشرف:٢٠المادة(
) وُتمنح مرتبة ٤,٠٠) إلى (٣,٧٥تُمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( ١-٢٠

 ) عند التخرج. ٣,٧٥) إلى أقل من (٣,٢٥الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (
 

 شروط الحصول على مرتبة الشرف األولى والثانية: ٢-٢٠
 في أي مقرر دراسي في المعهد.أو حصل على حرمان ال يكون الطالب قد رسب ن أ .أ 
 لبقاء في المعهد.لمدة اأن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها الحد األدنى  .ب 
 %) من متطلبات التخرج.٦٠أن يكون الطالب قد درس في المعهد ما ال يقل عن ( .ج 
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 اإلختبارات  
 

 اإلختبارات:) نظام ٢١المادة (
 .للجوانب النظرية والعملية في المقررات ةالتقاييم الرئيسي / اإلختبارات على مجموعة من نظام اإلختباراتيعتمد 

 

 ) الدرجة النهائية:٢٢( المادة
 ) درجة موزعة على:١٠٠( الدرجة النهائية القصوى لكل مقرر مائة

 اإلختبار أو التقييم النصفي. .أ 
 األعمال الفصلية. .ب 
 %) من الدرجة النهائية القصوى للمقرر.٥٠اإلختبار أو التقييم النهائي، وال تقل درجته عن ( .ج 

 الطريقة المناسبة لتوزيع الدرجات. اختيارولوكيل المعهد لشؤون التعليم والتدريب ولألقسام األكاديمية 
 

 ) درجة النجاح:٢٣المادة (
 :وفقاً لآلتيهائي لذلك المقرر والحصول على درجة النجاح يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر حضور اإلختبار الن

 مقررات المهارات األساسية:  ١-٢٣
 .%٦٠درجة النجاح في مقررات المهارات األساسية 

 مقررات المهارات التخصصية: ٢-٢٣
ا ماللغة اإلنجليزية فدرجة النجاح فيه يعدا مقرر  %٧٠درجة النجاح في مقررات المهارات التخصصية 

٦٠.% 
 المقررات المرتبطة بشهادات خارجية معتمدة: ٣-٢٣

المقررات المرتبطة بشهادات خارجية معتمدة، فدرجة النجاح فيها  )٢-٢٣( و) ١-٢٣(يستثنى من الفقرتين 
 هي درجة النجاح المطلوبة للحصول على الشهادة.
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 ) األمانة العلمية:٢٤المادة (
الواجبات الدراسية المسندة إليه دون الحصول على أي مساعدة غير يجب على كل طالب أن يقوم بجميع 

وفي حال  ،مشروعة، وعلى أعضاء هيئة التدريس توجيه الطالب على القيام بجميع الواجبات بأمانة وإخالص
اكتشاف الغش أو الشروع فيه في أي عمل دراسي يتخذ أعضاء هيئة التدريس الخطوات والعقوبات المناسبة، 

 ظم اإلختبارات والئحة العقوبات.وفقاً لن
 

 ) وضع األسئلة:٢٥المادة (
للمقررات الدراسية عن طريق مدرس المادة ومراجعتها من قبل مدرس آخر، الرئيسية يتم وضع أسئلة اإلختبارات 

 وفي حال تعدد الشعب للمقرر الواحد تكون أسئلة اإلختبار موحدة، ويجوز عند االقتضاء بناًء على اقتراح رئيس
 القسم أن يضعها من يختاره مجلس القسم.

 

 ) جدولة اإلختبارات:٢٦المادة (
يقوم القسم بجدولة مواعيد اإلختبارات الرئيسية، بحيث ال يختبر الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، 

 االستثناء من ذلك. لشؤون التعليم والتدريب المعهد ولوكيل
 

 اإلختبار أو االستمرار فيه:) الحرمان من دخول ٢٧المادة (
 ال ُيسمح للطالب بالدخول لإلختبار في حال عدم التزامه بارتداء الزي الرسمي، أوعدم حمل بطاقة المعهد. ١-٢٧
ال ُيسمح للطالب بدخول أي إختبار بعد بدايته ولكن يحق للمشرف على اإلختبار بعد معرفة األسباب  ٢-٢٧

لساعة األولى من بداية اإلختبار، وعلى أن ينتهي إختباره مع واإلقتناع بها السماح له بالدخول خالل نصف ا
 نهاية مدة اإلختبار.

 ال ُيسمح للطالب المواصلة في اإلختبار في حالة القيام بما يعيق سير اإلختبار أو تحريض الغير على ذلك. ٣-٢٧
م اإلنضباط والهدوء ُيحرم الطالب من مواصلة اإلختبار في حالة الغش أو الشروع فيه أو في حالة إخالله بنظا ٤-٢٧

 في قاعة اإلختبارات.
 ) في المقرر.DNُيحرم الطالب من دخول اإلختبار في حال ثبوت حصوله على حرمان ( ٥-٢٧

 

 ) الخروج من اإلختبار:٢٨المادة (
 الخروج من مقر اإلختبار قبل مضي نصف زمن اإلختبار.ألي طالب  ُيسمحال 
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 ) تصحيح اإلختبارات:٢٩المادة (
 / ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه للمقررالمقرر أوراق اإلختبار النهائي  مدرسوا / يصحح مدرس

 ورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس القسم عند الضر  معهم
 

 ) إدخال الدرجات:٣٠المادة (
 نظام معلومات الطالب. يقوم مدرس المقرر بإدخال درجات الطالب النهائية في

 

 إعتماد الدرجات: )٣١( المادة
 .في نظام معلومات الطالبالدرجة النهائية لكل مقرر يعتمد رئيس القسم المعني 

 

 ) الغياب عن اإلختبار: ٣٢( المادة
 ب عن اإلختبار تكون درجته صفراً في ذلك اإلختبار.الطالب الذي يتغيّ 

 

 ) إعالن النتائج:٣٣( المادة
في موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ استالم  على موقع المعهد اإللكترونيالنهائية ختبارات نتائج اإل تُعلن

 الدرجات النهائية لجميع المقررات.
 

 ) اإلختبارات البديلة:٣٤المادة (
ت شؤون الطالب من إجراء إختبار بديل، وتكون مواعيد اإلختبارا وكالةيمكَّن الطالب الغائب بعذر مقبول لدى 

 البديلة حسب التقويم األكاديمي.
 

 ) مراجعة التصحيح:٣٥المادة (
وفق شؤون الطالب  وكالةبعد تقديم الطالب إعتراضًا إلى  الرئيسيةإعادة تصحيح أوراق إجابة اإلختبارات  تتم

 الضوابط اآلتية:
 مدة أقصاها إسبوع من تاريخ إعالن النتائج.  أن يتم تقديم الطلب في ١-٣٥
 أن يدفع الطالب مبلغ قدره خمسمائة ريـال لإلختبار الواحد. ٢-٣٥
 يكلف وكيل المعهد لشؤون التعليم والتدريب القسم المعني إلجراء عملية المراجعة. ٣-٣٥
 ويتم تعديل الدرجة.تعاد الرسوم للطالب في حال تبين أن الدرجة المعطاة له أقل من استحقاقه وفق إجاباته،  ٤-٣٥
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 ) العالمات التي ال يتم إحتسابها في المعدل:٣٦المادة (
 

 وصف العالمة عند احتسابها في المعدل العالمة

IP 
 ،أكثر من فصل دراسيفي المقرر الذي تتطلب دراسته  تعطى للطالب ةمستمر) هي عالمة مؤقت(

التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت الطالب من دراسة المقرر يمنح  ئهوبعد انتها
 ) في سجل الطالب.F( راسبتقدير  يرصدالمحدد 

IC (غير مكتمل) في حال عدم اكتمال تقييمه لسبب مقبول.تعطى للطالب  ةهي عالمة مؤقت 
NP (ناجح بدون درجة)  في المقرر الذي تمت معادلته.تعطى 

NF )(لمؤسسة تعليمية أخرى في المقرر الذي درسه فيها ولم  المعهد الزائر لطالبتعطى  راسب بدون درجة
 يجتازه.

WP , W من الئحة القبول والتسجيل )١٠( تعطى للطالب في المقررات التي تم االنسحاب منها وفقاً للمادة رقم. 
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 ) حساب المعدل الفصلي:٣٧المادة (
 :اآلتي المثاليتم حساب المعدل الفصلي كما هو موضح في 

 
 الفصل الدراسي األول

 

الدرجة التي حصل  المقرر
عدد الساعات  الرمز عليها الطالب

 المعتمدة
النقاط المقابلة 

 للرمز
نقاط 

 المقررات
 ٢٥,٠٠ ٢,٥٠ ١٠ +C ٧٧ ١-اللغة اإلنجليزية

 ٧,٠٠ ٣,٥٠ ٢ +B ٨٥ الثقافة اإلسالمية
 ٢,٠٠ ٢,٠٠ ١ C ٧١ ةالتربية البدني

 ١,٠٠ ١,٠٠ ١ D ٦٢ السالمة المهنية
 

 ١٤ مجموع الساعات المعتمدة
مجموع نقاط 

 ٣٥,٠٠ المقررات
 

 
  

 ٢,٥٠=                                              =                       =المعدل الفصلي 
 

 * يقرب المعدل لمنزلتين عشريتين.
 

 
 جـيــدتقدير الطالب: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 مجموع الساعات المعتمدة
 ٣٥,٠٠ مجموع نقاط المقررات

١٤ 
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 ) حساب المعدل التراكمي:٣٨( المادة
 :المثال اآلتييتم حساب المعدل التراكمي  كما هو موضح في 

 الفصل الدراسي األول

 المقرر
الدرجة التي حصل 

 الرمز الطالبعليها 
عدد الساعات 

 المعتمدة
النقاط المقابلة 

 للرمز
نقاط 

 المقررات
 ٢٥,٠٠ ٢,٥٠ ١٠ +C ٧٧ ١-اللغة اإلنجليزية

 ٧,٠٠ ٣,٥٠ ٢ +B ٨٥ الثقافة اإلسالمية
 ٢,٠٠ ٢,٠٠ ١ C ٧١ ةالتربية البدني

 ١,٠٠ ١,٠٠ ١ D ٦٢ السالمة المهنية
مجموع نقاط  ١٤ مجموع الساعات المعتمدة 

 المقررات
٣٥,٠٠ 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

الدرجة التي حصل  المقرر
عدد الساعات  الرمز عليها الطالب

 المعتمدة
النقاط المقابلة 

 للرمز
نقاط 

 المقررات
 ٣٥,٠٠ ٣,٥٠ ١٠ +B ٨٦ ٢-اللغة اإلنجليزية

 ٩,٠٠ ٣,٠٠ ٣ B ٨٣ الرياضيات
 ٧,٥٠ ٣,٧٥ ٢ A ٩٤ أعمال الورش 

 ٨,٠٠ ٤,٠٠ ٢ +A ٩٦ اآلليتطبيقات الحاسب 
 ٦,٠٠ ٤,٠٠ ١,٥ +A ٩٨ الرسم الهندسي بالحاسب اآللي

 
 ١٨,٥ مجموع الساعات المعتمدة

مجموع نقاط 
 المقررات

٦٥,٥٠ 

 
 ٣٢,٥ مجموع الساعات التراكمي

مجموع النقاط 
 التراكمي

١٠٠,٥٠ 

 

 
 ٣,٥٤       =                  =المعدل الفصلي 

 

 
 ٣,٠٩  =                                                                                      =المعدل التراكمي =  

 
 

 داً جـ جـيـدتقدير الطالب: 

٦٥,٥٠ 
١٨,٥ 

(للفصل األول والثاني) مجموع النقاط التراكمي  ١٠٠,٥٠ 
(للفصل األول والثاني) مجموع الساعات التراكمي ٣٢,٥  
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 ) الحاالت الطالبية:٣٩( المادة
 

 Status الحـــالة
 Active منتظم

 Withdrawn منسحب
 Postponed مؤجل

 Discontinued مفصول
 ً  Aborted مفصول أكاديميا

 Terminated فصل تأديبي
 Graduated متخرج

 Temporary Terminated فصل تأديبي مؤقت
 Disciplinary Dismissed فصل بسبب عدم االنضباط
 Withdrawal From Institute إنسحاب كلي من المعهد

 Deceased وفاة
 Admission Suspended ملغى قبوله
 Not Active غير منتظم

 Visitor Student زائر
 

 ) مكافأة التفوق:٤٠( المادة
تمنح مكافأة مالية لطالب المعهد المتفوقين بعد نهاية كل فصل دراسي رئيسي بشرط أن ال يقل عدد  ١-٤٠

 الساعات المعتمدة للطالب عن الحد األدنى للعبء الدراسي. 
 شروط الحصول على مكافأة التفوق: ٢-٤٠

 لایر).١٠٠٠) ومقدارها (٤,٠٠-٣,٧٥مكافأة التفوق بمعدل فصلي ( .أ 
 لایر).٧٥٠) ومقدارها (٣,٧٥أقل من  -٣,٢٥ي (مكافأة التفوق بمعدل فصل .ب 

 

************************************************ 
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************************************************ 
 

 هـ٠٩/٠٥/١٤٣٥المعهد في جلسته المنعقدة يوم األثنين هذه الالئحة من قبل مجلس  تمت الموافقة على
 
 

 المعهد مديراعتماد 
 

............................. 

 








