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توزيع الدرجات وحساب التقديرات توزيع الدرجات وحساب التقديرات 

 درجات 10تكون النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر مائة درجة ، ويكون توزيع الدرجات فى كل مقرر على النحو التالي : 
 درجة لالختبار 60 درجة لالختبارات العملية والتطبيقية ، 20 درجات لالختبارات الشفهية واألنشطة ، 10لالختبارات الدورية ، 

التحريري النهائي ، ويعتبر الطالب غائبا عن امتحان المقرر الذى لم يؤدى االمتحان التحريري النهائي فيه .  

 درجة وتوزع الدرجات 80 وفى حالة المقررات التى ال تتضمن دروسا عملية ، تكون الدرجة المخصصة لإلمتحان التحريري 
 درجات ) باإلضافة إلى االختبار الشفهى 10 درجة ) بين االختبارات واألنشطة الفصلية والتطبيقية وأعمال السنة ( 20الباقية ( 

 % من الدرجة المخصصة لالختبار التحريري النهائي . 30 درجات ) . ويشترط لنجاح الطالب في المقرر الحصول علي 10(

  أما بالنسبة للمقررات المنتهية والتى ليس لها إمتحان تحريري تحسب النهاية العظمى لمجموع درجات المقرر مائة درجة توزع 
 درجة ) لإلختبارات الدورية .  20 درجة ) لألنشطة الفصلية ، و ( 20 درجة ) لإلمتحان العملي والتطبيقي ، و ( 60كالتالي : ( 

 

) : يقدر تقدير الطالب فى كل مقرر من المقررات الدراسية بأحد التقديرات التالية :  20مادة (

النقاط الحالة 
Quality points  النسبة المئويةGrade 

letter 

التقديرات اللفظية وفقا 
 من 96لما جاء بالمادة 

الالئحة التنفيذية لقانون 
 49تنظيم الجامعات رقم 

 1972لسنة 
 أداء متميز

Very high graduate 
caliber 

4.000 100 A+  ممتاز مرتفع
 ممتاز A 95 – أقل من 90 3.799 – 3.6
ممتاز منخفض  -A 90 - أقل من 85 3.599 – 3.4

 أداء عال
High graduate caliber 

 جيد جدا مرتفع +B 85 – أقل من 80 3.399 – 3.2
 جيد جدا B 80 – أقل من 75 3.199 – 3.000

أداء مرض 
Satisfactory level 

جيد مرتفع  - B 75 – أقل من 70 2.999 – 2.888

 جيد // +C 70 – أقل من 65 2.799 – 2.6

أداء غير متوقع 
Not at the level 

expected for graduate 
work 

 C 65 – أقل من 60 2.599 – 2.4
 

مقبول 
Average 2.2 – 2.399 55 60 - أقل من C— 

 أداء غير مرض
Unsatisfactory level 

مقبول  +D 55 - أقل من 51 2.199 – 2.04
Below average 2.000 50 D 

راسب 
Fail 

 
0.00 

30 – 49 
F 

 
ضعيف 
Failure 

 -F 30 – أقل من 1
ضعيف جدا 

Failure 
 الحاالت الخاصة

( غياب بعذر مقبول ) 
Conditional 

0.00 --------------- E ---------- 
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تحسب النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر دراسي على أساس عدد الساعات المعتمدة للمقرر ، ويحسب التقدير العام 
للطالب الناجحين في نهاية السنة الجامعية ، وكذلك التقدير العام لألربع سنوات ( المعدل التراكمي ) لدرجة البكالوريوس كما 

يلي:- 

أ ) تضرب الدرجة الفعلية التى حصل عليها الطالب فى عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر والموضحة فى هذه الالئحة . 

  عدد الساعات المعتمدة ) على مجموع عدد الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية ويكون Xب ) يقسم حاصل جمع ( الدرجات 
خارج القسمة هو المعدل الفصلي لنجاح الطالب للسنة الجامعية .  

ج) يحسب التقدير العام للبكالوريوس ( المعدل التراكمي العام ) على أساس مجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى سنوات 
 عدد الساعات المعتمدة للمقرر ) ، منسوبة إلى حاصل جمع X( الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المقرر  الدراسة األربع 

خالل هذه السنوات .  التى تم دراستها الساعات المعتمدة لجميع المقررات 

 ، على أساس مجموع GPA      وبذلك يحسب التقدير العام لدرجة البكالوريوس من خالل تقدير يطلق عليه متوسط التقدير العام 
فى مستويات الدراسة األربع منسوبة إلى مجموع نقاط التقدير للمقررات الدراسية التى درسها نقاط التقدير التى حصل عليها الطالب 

الطالب خالل جميع مستويات الدراسة. 

Grade points average (GPA) = ∑ ( Grade Points X Credits ) / ∑ Credits 

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

 عدد الساعات المعتمدة للمقرر  xد – النقطة النهائية = حاصل ضرب قيمة الرمز 

هـ - المعدل الفعلي = مجموع النقاط النهائية التى حصل عليها الطالب فى الفصل الواحد / مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة 
فى الفصل الواحد .  

و- المعدل التراكمى = مجموع النقاط التى حصل عليها الطالب فى جميع المقررات فى جميع الفصول الدراسية / مقسوما على 
مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات .  

 على األقل وهو ما B or B+   =GPA يشترط أن يكون الطالب حاصال على تقدير Honour وللحصول على مرتبة الشرف 
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، 85يعادل الحد األدنى لتقدير جيد جدا فى التقديرات اللفظية السابقة وفقا لما جاء بالمادة 

 ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف أال يكون قد رسب فى أى إمتحان تقدم له وأية مستوى دراسي .

  


