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قواعد تقييم املقررات فى برامج املاجستري املهني الواردة بهذه الالئحة قواعد تقييم املقررات فى برامج املاجستري املهني الواردة بهذه الالئحة 

  االمتحاناتأوال : الئحة 

النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر دراسي مائة درجة ، توزع على النحو التالي :   -۱
 

األنشطة الفصلية 
وأنشطة التعلم الذاتي 

 الشفهي االمتحان
 العملي االمتحان

والتطبيقي  النهائي 
 التحريري االمتحان

النهائي 
النهاية العظمي 

 درجة 100 60 10 10 20

 
 .  Grades– يقيم طالب الدراسات العليا بنظام النقاط وما يقابلها من درجات 3
- مدة االمتحان التحريري ألي من المقررات الدراسية الواردة بهذه الالئحة ساعتان .  4
- يكون االمتحان تحريريا وشفويا وعمليا وتطبيقيا فى كل مقرر ، ويعقد االمتحان التحريري النهائي للمقرر فى نهاية الفصل 5

الدراسي الذى ينتهي تدريس المقرر فيه ، ويكون توزيع درجات هذه االمتحانات طبقا لما هو منصوص عليه بهذه الالئحة .  
- قواعد تقييم المقرر : يتم تقييم المقرر بأحد التقديرات التالية طبقا لما هو موضح بالجداول التالية :  6
 

 أ- جدول التقديرات وفقا لنظام الساعات المعتمدة

 الحالة
®  النقاط 

Quality points النسبة المئوية 
Grade 
letter 

التقديرات اللفظية وفقا لما جاء 
 من الالئحة 96بالمادة 

التنفيذية لقانون تنظيم 
 لسنة 49الجامعات رقم 
1972 

مستوي متميز 
Very high graduate 

caliber 

3.8 – 4.0 95 – 100 A+  
 ممتاز

Excellent 3.6 95 – أقل من 90 3.8 – أقل من A 

مستوي عال 
High graduate caliber 

 جيد جدا +B 90 - أقل من 85 3.6 – أقل من 3.4
Very good 

 B 85 – أقل من 80 3.4 – أقل من 3.2 

مرض مستوي 
Satisfactory level 

 +C 80 – أقل من 75 3.2 – أقل من 3.000
 جيد //
Good 2.8 75 – أقل من 70 3.0 –  أقل من C 

مستوي غير متوقع 
Not at the level expected 

 in  graduate work 

 +D 70 – أقل من 65 2.8 – أقل من 2.6
مقبول 

Average 2.4 65 – أقل من 60 2.6 – أقل من D 

راسب 
Fail 

 60أقل من  0.00
F 
 Failureراسب  
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ب- جدول يوضح الحاالت التى تتناولها فترة القيد خالل البرنامج  

 الحالة
®  النقاط 

Quality points 
 

 النسبة المئوية
Grade 
letter 

 التعبيرات اللفظية لكل حالة

الحاالت الخاصة 
( غياب بعذر مقبول ) 

Conditional 
0.00 --------------- E ---------- 

 I Incomplete - 0.00 غير مكمل لمتطلبات المقرر

 L Audit- - مستمع 

 مشروع اجتيازيمنح الطالب عند 
 التخرج بنجاح

- - S Satisfactory 

عند رسوب الطالب فى مشروع 
 التخرج

- - U Unsatisfactory 

 FW Forced Withdrawal - - منسحب إجباري من المقرر

 W Withdrawal - - منسحب من المقرر

0Bمستمر فى البحث - - IP In progress 

 
ثانيا : طريقة حساب التقدير والمقررات التى تدخل فى حسابه  

 ، على أساس مجموع نقاط التقدير التى حصل GPAيحسب التقدير الفصلي والسنوى من خالل تقدير يطلق عليه متوسط التقدير - 1
، منسوبة إلي مجموع نقاط التقدير للمقررات الدراسية التى درسها الطالب عليها الطالب خالل الفصل الدراسي أو العام األكاديمي 

خالل العام .  
GPA = ∑ ( Grade Points X Credits ) / ∑ Credits 

 فيتم حسابه كما يلي  Cumulative Grade Point Average (CGPA )- أما المعدل التراكمي العام 2
 عدد ساعاته المعتمدة / مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التى تمت  Xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته 

دراستها فى جميع الفصول .  
- ما يدخل فى حساب المعدل التراكمى ويحتسب فى الساعات المعتمدة المطلوبة هى المقررات التى يحصل فيها الطالب على 3

.  D   إلى Aالتقديرات من 
 الخاص S- ما ال يدخل فى حساب المعدل التراكمى ويحتسب فى الساعات المعتمدة المطلوبة  كل تقديرات المقررات العامة وتقدير 4

 الرسالة المهنية لمشروع التخرج .  باجتياز
 .  W , FW , L , I , U- ما ال يدخل فى حساب المعدل التراكمى وال يحتسب فى الساعات المعتمدة المطلوبة هى التعبيرات : 5

  النهائي االمتحانثالثا – تعذر دخول 
الطالب الذى يتعذر عليه دخول اإلمتحان النهائي لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس الكلية ( عذر مقبول ) 

 ، وعليه أداء اإلمتحان في  Incomplete ( I )% من متطلبات المقرر على األقل يحصل على تعبير غير مكتمل 75وقد أدى 
 من FWالفصل الدراسي التالي أو الفصل الصيفي إلستكمال متطلبات المقرر ، وإال حصل الطالب على تعبير منسحب إجباري  

 ) بالتقدير الفعلي الذي يحصل عليه .   Iالمقرر . وبعد أدائه االمتحان يستبدل التعبير ( 


	مستمر فى البحث

