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3k والتقييم  التقدير سياسة  

1 القسم  

  المئوية الدرجة على التقدير يعتمد .فيها تسجيلهمتم  دورة لكل للطالب عالماتوال والرموز الدرجات  قييم الطلبة وإدخالت سيتم

  هو البكالوريوس دورة الجتياز الالزمة  للدرجة األدنى الحد . ونقاط  رمز إلى ترجمته ويتم الدراسي ساقالم في تحقيقها تم التي

  يتطلب. الممكنة الدرجات  أعلى على للحصول يسعى أن  يجب الطالب  أن مالحظة يرجى. D  الرمز يعادل ما وهو ،60

 .الجامعيين للطلبة  2.0السنوي  التراكمي  المعدل من األدنى  الحد التخرج

 الرتبة   الدرجة   النسبة المئوية  الوصف 

 A 4.0 100-90 ممتاز مع الشرف
 +B  3.5 85-89   ممتاز  

 B 3.0 84-80 حسن جدا 
 +C  2.5 79-75   حسن
 C 2.0 70-74 مرض

 +D   1.5    69-65 اقل من مرض 
 D64-60 1.0 D  ضعيف

 F  0 ˃60 راسب
 RF 0   امتحان مجلس قرار إعادة امتحان 

 

  المرجحة المقرر عمل لمكونات الكلي المجموع حساب طريق عنساق للم النهائية الدرجة  على الحصول يتم ▪

 . النهائي واالمتحان

  المعتمدة الساعات في  الدرجة نقاط بضرب للدورة المكتسبة  الدرجة لنقاط المعتمدة الساعات منتج احتساب يتم ▪

  .المكتسبة

  الدرجة بنقاط  الخاصة االعتماد ساعاتعدد  بقسمة( AGPA)للمعدل التراكمي السنوي  النقاط متوسط حساب يتم ▪

 االعفاء منها. والمساقات التي تم  المحولة االعتمادات باستثناء - المسجلة المعتمدة الساعات مجموع على

  خالل النهائي االختبار إعادة اختيار للطالب يمكن. اإلدارية متحاناتاال مجلس قرارات على بناءً  RF درجة تُمنح ▪

  يقرر قد. IC و RF درجات على  الدرجة  تغيير وآلية الرسوم نفس تنطبق ،الحالة هذه مثل في. IC اختبار فترة

 الموضوع سعر من ٪ 50 الرسوم تكون الحالة، هذه مثل في. RF لدورة متتالي دراسي  فصل في التسجيل الطالب

 . الطالب عبء من جزًءا الدورة وتعتبر( دائم أو مؤقت خصم تطبيق بدون) األصلي

 االمتثال عدم حالة  في.  القسم امتحان  مجلس قرار بعد واحد كامل دراسي عام هي الالسلكية  للترددات  القصوى المدة ▪

 . F إلى تلقائيًا RF درجة تغيير سيتم األمر، لنفس

 AGPA المعدل التراكمي السنوي على تأثير له ليس الدرجات نظام

 الوصف الرتبة 

W انسحاب 

TC نقل 

IP في تقدم 

IC  غير مكتمل 

FA   فشل بسبب الغياب 
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  الفصل من الثالث األسبوع وفي  العادي  الدراسي  الفصل في السادس األسبوع نهاية حتى الرابع األسبوع بداية من انسحاب أي

  Wاالنسحاب درجة نصف على ينعكس الصيفي

  ال موعد في  الدرجة تغيير آلية خالل من تصفيتها ويجب المكتملة غير والتخرج التدريب لمشاريع IP درجة تخصيص تم

 .الفشل إلى  الدرجة   تغيير إلى االمتثال  عدم سيؤدي. المتتالي الدراسي الفصل يتجاوز

  الفصل من واإلضافة  الحذف فترة خالل تصفيتها يتم أن ويجب النهائي لالمتحان المعتمدة الغياب  لحاالت IC درجة منح يتم

  رسوم. F درجة إلى تلقائيًا  الدورة درجة تغيير سيتم بذلك، القيام   عدم  حالة في. ARD امتحان  لجدول ووفقًا المتتالي الدراسي 

 تغيير آلية  خالل من األول الدراسي  للفصل الجديدة الدرجة تخصيص  يتم ،IC اختبار من االنتهاء بعد. درهم  IC: 500 امتحان

 . الدرجات

 ملحوظات 

1- (W )الصيفي الفصل في فقط الثالث واألسبوع العادي،  الدراسي الفصل في  السادس إلى الرابع األسبوع من الوضع . 

 .المكتملة غير التخرج/  التدريب لمشاريع( IP) حالة  -2 

 3- (IC )عليها المصدق التخفيف لحاالت. 

   الدورة عمل لعالمات أدنى حد يوجد ال. عام بشكل المقرر الجتياز النهائي االمتحان عالمة في ٪ 30 أدنى حد يشترط -4 

 .التدريبية     

المزايا  نظام  

 : يلي كما هي البرنامج دراسة  من االنتهاء بعد الممنوحة المزايا

 المجموع التراكمي  المزايا باللغة العربية  المزايا باللغة االنجليزية

Excellent with honor 4.00-3.80 ممتاز بمرتبة الشرف  

Excellent    3.79-3.50 ممتاز  

Very good  3.49-3.00 جيد جدا  

Good 2.99-2.50 جيد  

Satisfactory  2.49-2.00 مقبول  

 

 

 

 

 

 

 


