
تاررقملا رييغت        تاررقملا ليجست     

  تاررقملا فذح  

    باحسنإلا

فيصلا لصف     

  بايغلا   

ررقملا ةسارد ةداعإ     

حاجنلا طورش     

     لصفلاو ىميداكألا راذنإلا

     جرختلا

فرشلا ةبترم     

ىمكارتلا لدعملا باسح   

   روضحلا   

ىسيئر ىسارد لصف ىأ ءدب لبق نيعوبسأ لالخ

)ةدمتعم ةعاس 12 ىندألا دحلا( 

(GPA ≥ 3) 21 ةدمتعم ةعاس   

(GPA ≥ 2)  18 ةدمتعم ةعاس  

(GPA < 2) 14 تاررقم 5  وأ ةدمتعم ةعاس 

 .يساردلا لصفلا ءدب نم نيعوبسأ لالخ

 لوألا نييساردلا نيلصفلل ةبسنلاب عبارلا عوبسألا ةياهن ىتح

.ىميداكأ رثأ ىأ نودب ىناثلاو

 لوألا نييساردلا نيلصفلا نم رشاعلا عوبسألا ةياهن ىتح

 .باحسنإلاب ةصاخلا ةيلاملا ةحئاللا قبطتو ىناثلاو

v  رثكألا ىلع نييسارد نيررقم يف ليجستلا.

v عبارلا عوبسألا ةياهن ىتح باحسنإلا نكمي.

:عيباسأ 3 نع ديزت ةدمل ةساردلا نع بلاطلا عطقنا اذإ

v فذحلا داعيم ءاهتنإ لبق بايغلا ثدح اذإ ررقملا فذح هنم بلطي.

v ريدقت ىطعيو باحسنإلا وأ )W( هنم بولطملا لمعلا ىدأ دق ناك اذإ.

v ريدقت ىطعي وأ )F( هنم بولطملا لمعلا لمكتسي مل اذإ.

 مامتإب هل حمسيو )I( ريدقت ىطعي هنإف ئراط فرظ وأ ضرملا ببسب بلاطلا عطقنا اذإ 

.ىلاتلا ىساردلا لصفلا نم دحاو رهش هردق نمز ىف لمعلا

v ىمكارتلا لدعملا نيسحتل تاررقم 5 ىصقأ دحب اهيف حاجنلا قبس ىتلا

v ريدقت ىصقأ نوكيو اهيف بوسرلا قبس ىتلا  B+

v  30% ررقملل ىئاهنلا ىريرحتلا ناحتمإلا ىف.

v  60% ررقملا تاجرد عومجم نم.

v )ىسيئر ىسارد لصف ىأ ىف 2.00 نم لقأ ىلإ ىمكارتلا لدعملا ضفخنا اذإ )راذنإ.

v )ةيلاتتم ةيسيئر ةيسارد لوصف ةتس كلذ رركت اذإ )لصف.

v 180 نع لقي ال ريدقتبو ةدمتعم ةعاس D تاررقملا عيمج ىف

v 2.00 نع لقي ال جرختلا دنع ىمكارت لدعم

v ةيساردلا لوصفلا عيمج لالخ 3.30 نع ىمكارتلا طاقن طسوتم لقي ال 

v ريدقت ىلع لصح دق بلاطلا نوكي الأ F ررقم ىأ ىف 

v ررقملل ةدمتعملا تاعاسلا ددع = ررقملا طاقنx   ررقملا طاقن

v تاررقملل ىلكلا تاعاسلا ددع / تاررقملا طاقن عومجم = ىمكارتلا لدعملا

 %75 نع لقت ال ةبسن بلاطلا رضحي نأ دبال

 .يئاهنلا ناحتمالا لوخدب هل حمسيل
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