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 لربامجبا الدراسة نظام .1
  لغة التدريس الرسممممميية لغ الإلغة ازيةإليويةد  تئدد كلئة ية يإلية  ريتة الت يد

ين إتتان ال الب لإلغة ازيةإليوية. ييا أن اليتب الدراسية  التيارين  اكيتئايات 
 يإلها بالإلغة ازيةإليوية.

    تيد(تتبع البرايج يظام السممممممامات اليCHد  ل  يظام يتبع فغ ال ك) يات اليتئد  األيرييية  ييدا
 مد  بالد أخرى.  لذا ل  يتياس لسممممامات اكتبمممماة بين التاليين بالتدريس  ال الب فغ ال بممممة 

 الدراسغ. ئيث ت)ادة السامة الي)تيد  ال ائد  سامات اكتباة مإلى اليئ  التالغ:

– 15 

– 15 

 .يةب أن ت ضح كلئة اليإلية مدد سامات اليئاضرات  التيارين  الي)اية يي بإلة لية يترر 

  دقالق رائة.  10دقيتة تدريس ف)إلغ   50 تيتسم سامة اكتباة ال ائد  إلى 

 ر بغ ليتة  تةييع السمممامات الي)تيد  لية يترر دراسمممغ  بريايجد يسمممتخدم اليظام األ (ECTS) 
(.  ل  يُ)رف ب يه SWLل ضع قيية  ب ية لإليت إلب الذي ي)بر ميه بدكلة مبء ال)ية ال البغ  ٍ

"مدد سممممامات ال)ية الي إل بة ماد  زيةاو أيامممم ة الت)إلم فغ  ئدات اليتررات الدراسممممية ين أةة 
فغ  1999امتيد لذا اليظام ين خالة إمالن ب ل ييا سمممممممية تئتيق يتالةها الت)إلييية اليت ق)ة".  قد 

  ةاي)ه ب ل ييا فغ إي اليا لتيسير تيتة ال الب مبر أ ر با.

 :يت لف إةيالغ مبء ال)ية ال البغ ين ميبرين 

–  

– 

 

  امتبر لذا اليظام  بمم  ا أسمماسممي ا لإليت إلبات الت)إلييية الي بممغ بها فغ يةاة الت)إليم ال)الغ األ ر بغ
ا أسممماسمممي ا فغ ا ب ل ييا  أ ر با ين ئيث إةيالغ مبء ت اقية ليت إلبات از ارية كب بممم ها ميبمممر 

 ال)ية ال البغ. 

   ت)ادة  ئدECTS   سممممممامة ين يةي ت سممممممامات مية ال البد  ييبغغ لية فبممممممة  25ال ائد
ه ين الضمممر ري .  ييت إلب يت ق مإليهد فايECTS ئد   30أسمممب م ا أن يتابة  15أيادييغ يدته 

سممامة ين  50د أ  ئ الغ الدراسممغال بممة  سممامة فغ 750 ة ال البغأن يي ن اةيالغ مبء ال)ي
 إةيالغ مبء ال)ية ال البغ لية أسب ت.

 :التيم اليت ق)ة لية فبة دراسغ 

– 1619 

– 252815 

– 750 

– 30ECTS 
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 مستويات الدراسة .2

 ين يت إلبات البريايج سمممممم ف يتم يتإله ين يسممممممبة يئدد   يإليا اسممممممتيية ال الب
يسمممت ى إلى اليسمممت ى التالغ.  ي ضمممح الةد ة التالغ ئالة ال الب اسمممتياد ا إلى 

 .اةتياولا بيةاحلسامات الي)تيد  التغ تم يسبة مدد ا

1 

 
 

 

1 

س
ي 
ر
ل 
يا
ب

 

 %20إلى أقة ين  0ين  (Freshman  اليست ى ال)ام

 %40% إلى أقة ين 20ين  (Sophomore  اليست ى األ ة 2

 %70% إلى أقة ين 40ين  (Junior  اليست ى الثايغ 3

 %100% إلى أقة ين 70ين  (Senior  اليست ى الثالث 4

5 

ت
سا
را
د

 

يا
مإل

 

 دراسة اليترراتاتيام  تيهيدي ياةستير –دبإل م 

 يياقاة اليار ت أ  الرسالة بيةاح بائث ياةستير 6

 اتيام دراسة اليتررات تيهيدي ديت را  7

 يياقاة الرسالة بيةاح بائث ديت را  8

 الفصول الدراسية وتسجيل املقررات الدراسية .3

 :تت لف السية الدراسية ين ثالثة فب ة دراسية 

– 

153

 

– 153

 

– 7

 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                      الفصل الدراسي األول )الخريف(

                                   امتحان               

                                 راحة                  

ي )الربيع( ت                   
                  الفصل الدراسي الثان 

               امتحان                                   

           راحة                                      

ي  ت                           تدريس       
    الفصل الصيف 

   م                                   امتحانات      

 راحة                                    راحة      

 تسجيل                                   تسجيل المقررات      

  ب)د ي افتة اليراد األيادييغ  امتياد ييسق البريايج.تسةية اليتررات ليس يهالي ا إلى 



 

 

  MASH             .(2020)الشروط المرجعية لنظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة 

 3/10                                           واعتمادها. 07/03/2020( بتاريخ 8العرض على لجنة القطاع في جلستها رقم ) بعد

  يةرى التئمماا ال الب الةممدد بممالبرايج   اة ال)ممامد  ذلمما ب)ممد ال فمماء بةييع
 يت إلبات البرايج  سداد رس م اكلتئااد  فت ا لئالة ال الب.

 البي غ اختياري. التسةية فغ ال بة الدراسغ 

 مدة الدراسة .4

  ال الب يت إلبات الئبمممم ة مإليها  فتا ليا تئددال الاللئة الداخإلية ى اسممممت فى يتتييح الدرةة ال)إليية
 لإليإلية.

   اذا  اليد  اليتترئة الييب ص مإليها فغ البريايجض)ف الئد األقبى ليد  الدراسة اليسي ح به ل
 ل  يا ك ياممية ال بمم ة الدراسممية اليةيد  ألسممباب  ذلادلم تيص الاللئة الداخإلية لإليإلية مإلى غير 

 .اليتيد به البريايجاليإليةد  ب)د لذال اليد  يتم فبة ال الب ين يةإلس يتب لة ين قِبة 

 شروط تسجيل املقررات الدراسية .5

  سممممةة يتررات دراسممممية فغ ال بمممم ة الدراسممممية الرليسممممية بئد أقبممممى زةيالغ أن يييين لإل الب
 اليراد األيادييغ(: ة فت ا لإلت امد التالية  ب)د ي افت لإلسامات الي)تيد 

– 213.0 

– 182.0

3.0 

– 142.0 

   سامات الي)تيد بي غ بئد أقبى إةيالغ لإل سغ ال سةية اليتررات فغ ال بة الدرا ييين لإل الب ت
 األيادييغ(: فت ا لإلت امد التالية  ب)د ي افته اليراد 

– 93.0 

– 83.0 

  ييين لإل الب تسةية يترر دراسغ إضافغ  ائد من الئد د اليذي ر  أمالال إذا يان لذا سيؤدى إلى
 اليراد األيادييغ.  ةي افت تخرةهد  ذلا ب)د

 بتا لت امد الئد  يسمممميح لإل الب الدارسممممين مإلى غير درةات أيادييية بتسممممةية يتررات دراسممممية 
.  سمممميئبممممة ال الب مإلى بيان باليتررات الدراسممممية التغ درسممممها  التتديرات األقبممممى لإلسممممامات
 الئابة مإليها فيه. 

 ال الب الدارسممين مإلى غير درةات أيادييية سممين بهدف الئبمم ة مإلى درةة ارييين لإل الب الد 
أيادييية التسمممةية ييسمممتي)ين فغ ب)ر اليتررات الدراسمممية.  ال الب اليسمممةإلين ييسمممتي)ين غير 

 يسي ح لهم دخ ة اكيتئان اليهالغ لإليترر الدراسغ.

 د مدا يسممميح لإليإلية تئديد اليتررات التغ يتم  رئها ية فبمممة دراسمممغ   را تسمممةية ال الب بها
فيةب اتائتها ج رررات أخرى أ  الضمممممر رية لإلتختي ة إلبة لدراسمممممتياليئدد  ليتررات  رراتاليت

 .لإلتسةية ية فبة
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 ات األكادمييةدرجالشروط منح  .6

  لإلئبممم ة مإلى درةة بيال ري س ال)إل م فغ الهيدسمممةد يةب مإلى ال الب إيياة
سامات الي)تيد  الي إل بة بيةاح فغ  مإليهاد ايج  فت ا لإلار   الييب ص يلبراال
 مإلى األقة ميد التخرج. 2.0اري ة الئب ة مإلى ي)دة تراييغ 

   ( سامة ي)تيد  فغ بريايةه.0يةب مإلى ال الب اليةاح فغ ةييع اليتررات الدراسية التغ لها 

 ييين إيياة البيال ري س يار ت التخرج ل  ةوء أساسغ ين يت إلبات التخرج فغ ةييع برايج  .
سمميين يت)اقبيند  فت ا ليت إلبات البريايجد  ك يتخرج ال الب يا لم ياممر ت التخرج مإلى فبممإلين درا

ين مإلى األقة % 70ييةو يت إلبات اليةاح باليامممممممر ت.  يةب أن يي ن ال الب قد اةتاو بيةاح 
ئتى ييييه التسممةية فغ ياممر ت التخرج.  إذا يان الياممر ت ييتسممم إلى الي إل بة ي)تيد  السممامة ال

 .ال الب أن يدرسهيا  فت ا لترتيبهيفبإلين دراسييند يةب مإلى ا

  خالة فتر  دراسته. باليد  اليئدد  لية بريايج يةب أن يت م ال الب بالتدريب الييدايغ 

 (الةاي)ة أخرى لديها ات اا ت)ا ن يع  ةييين لإل الب أن يدرس مدد ا ين اليتررات الدراسية فغ ةاي
د يةإلس اليإلية إلب ذلا ي افتة يسممبتة ين بامم ن تئ ية السممامات الي)تيد .  يت السممةة فيها ال الب

 ي)تيد ال اتسممامال يبممف مدداممري ة أك يتةا و مدد السممامات الي)تيد  لهذال اليتررات الدراسممية 
 .الي إل بة لإلئب ة مإلى الدرةة فغ البريايج

 لربامج البكالوريوس التدريب امليداني .7

 سابيع 6  ك تتة من يةب أن يت م ال الب بالتدريب الييدايغ ليد فغ ييا   بيامية أ  خديية ذات  أ
ا  بممممإلة ببريايج ال الب  يةب أن يي ن التدريب تئت ازاممممراف الياية لإليإلية.  ين الييين أيضمممم 

 التيام بالتدريب داخة اليإلية فغ بيلة يياثإلة.

  يت لى اليرامممممممد األيادييغ الذي ت)ييه الإلةية الت ةيهية لإلبريايج ازامممممممراف مإلى يتاب)ة التدريب
 ايغ.الييد

 .يةب تئديد يسؤ ة اكتباة بالارية التغ تت م بتدريب ال الب 

 ا فيي ا إلى يرادال األيادييغ فغ يهاية فتر  التدريب.  يةب مإلى ال الب أن يتدم تترير 

 التدريب   ييبغغ مإلى الاممرية التغ تت م بتدريب ال الب أن تتدم إلى اليراممد األيادييغ فغ يهاية فتر
ا لتتييم التدريب الذي يت م به ال الب.  يي ذة 

  الير  ال ائد   اليست يات. غمدد األسابيع اليسي ح التدريب بها فتئدد الاللئة الداخإلية لإليإلية 

   ييين  يتيم التدريب الييدايغ مإلى أساس ياةح / راسب  ك يدخة فغ ئساب الي)دة التراييغ.ماد 
 لإليإلية أن تدرج التدريب ييترر له سامات ي)تيد  ك تويد من سامتين ي)تيدتين.

 إضافة وحذف املقررات الدراسية .8

  ييين لإل الب أن يضمميف يترر دراسممغ فغ األسممب ت األ ة ين ال بمم ة الدراسممية الرليسمميةد أ  فغ
 األيام الثالثة األ لى ين ال بة الدراسغ البي غ. 
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 ئذف اليتررات الدراسممممية اليسممممةة بها ئتى يهاية األسممممب ت ييين لإل الب أن ي
الثايغ ين ال بمممم ة الدراسممممية الرليسمممميةد أ  يهاية األسممممب ت األ ة ين ال بممممة 

 الدراسغ البي غ. 

   ك يةب أن يؤدى إضافة أ  ئذف اليتررات الدراسية إلى يخال ة الئد األديى أ
 ة دراسغ.الئد األقبى ل)دد السامات الي)تيد  اليسةإلة لية فب

 االنسحاب من املقررات دراسية .9

  ييين لإل الب اكيسممئاب ين أي يترر دراسممغ سممةة به خالة األسممابيع ال)اممر  األ لى ين ال بمم ة
 الدراسية الرليسية أ  خالة األسابيع الخيسة األ لى لإل بة الدراسغ البي غ. 

  إلب اكيسممئاب  الي افتة أن يتم اكيتهاء ين  ة ك يرسممب ال الب فغ اليترر الييسممئب ييهد اممري 
 .اليئدد مإليه خالة ال تر  الوييية 

   يئبممة ال الب مإلى تتدير W لإليترر الييسممئب ييه  يسمميح له بتسممةية لذا اليترر  الئضمم ر )
 الياية  أداء ةييع األيا ة بيا فغ ذلا اكيتئايات( فغ ال ب ة الدراسية الالئتة.

 ييرال فغ ال ب ة الدراسية الالئتة إذا رسب فغ اةتياوال باليسبة لإليترر اكختياريد يسيح لإل الب بتغ
 أ  قام باكيسئاب ييه.  لذا يخضع لي افته اليراد األيادييغ  يت إلبات بريايةه.

 املقررات الدراسية غري املكتملة .10

  إلةيةالإذا لم يئضر ال الب اكيتئان اليهالغ لإليترر الدراسغ فغ فبة دراسغ ب)ذر يتب ة ين قبة 
   افق مإليه يةإلس اليإليةد فإن اليترر ي)تبر غير ييتية. البريايج اليسةة به اؤ نب اليختبة

   يئبمممممممة ال الب مإلى تتديرI فغ اليترر غير الييتيةد  ذلا ئتى يتم إةراء اكيتئان فغ لذا )
اليترر.  إذا لم يتم ال الب بإةراء اكيتئان اليهالغ فغ الي مد التالغ اليتاح كيتئان لذا اليتررد 

( لن يدخة فغ ئسممماب الي)دة I( فغ اليترر الدراسمممغ.  تتدير  Fإيه سممم ف يئبمممة مإلى تتدير  ف
 التراييغ لإل الب.

  يت م ال الب باكيتئان فغ الي مد التالغ اليتاح زةراء اكيتئان.  تضممممممماف درةات لذا اكيتئان
 ترر الدراسغ.اليهالغ إلى درةات أمياة ال بة الدراسغ  ذلة لئساب التتدير اليإلى لهذا الي

 إعادة املقررات الدراسية .11

  ييين لإل الب إماد  يترر دراسمممغ دراسمممة   ايتئايا  بهدف التئسمممين إذا يايت تتديرال فغ لذا اليترر
 الدراسغ يست فى ار  الئد األديى ين اليةاحد  فت ا لإلت امد التالية:

– 

 

– 
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– 

F 

  إذا رسب ال الب فغ يترر دراسغ  ئبة مإلى تتديرF د فإيه ييبغغ إماد  لذا)
يتئايات(د اليترر الدراسغ  الئض ر الياية  أداء ةييع األيا ة بيا فغ ذلا اك

  فتا لإلت امد التالية:

– B+ 

– 

 

  سغد سغ ئتى ي)اد إذا قام ال الب بإماد  يترر درا فإيه ي إلب ييه أن ي)يد ةييع يت إلبات تتييم اليترر الدرا
 تتيييه بالياية. ئيث ي)اد ائتساب تتدير اليترر الدراسغ.

 تقييم الطالب .12

  ت وت درةات ية يترر ييسمممممممب يل ية ين الدرةة ازةيالية لإليتررد  تيتسمممممممم لذال الدرةات إلى
بمممة الدراسمممغد  درةات اكيتئان ال)يإلغد درةات أياممم ة ال البد  درةات ايتئان ييتبمممف ال 

  درةات اكيتئان اليهالغ. 

  يترا ت ويع درةات اليترر الدراسمممممممغ ليبممممممميم اليترر لإلبت فيها.  لذا ي)تيد مإلى  بي)ة اليترر
ب)ر اليتررات الدراسممممية لغ يتررات يظريةل  التالغ ييين إم اء يويد ين  إنالدراسممممغ. ئيث 

تررات الدراسمممممممية لغ أيثر ميإليةل  بالتالغ ييين إم اء درةات الدرةات لاليتئاياتد  ب)ر الي
 أيثر لإليار مات  التيارين  الي)اية.

  ليةإلس ية و ت ويع الدرةات مإلى  را التتييم اليختإل ة.  يةب أن ييص ت بممممممميف اليترر مإلى
اليإلية أن ي)دة ت ويع الدرةات ليترر يا ب)د التيسممممممميق يع التسمممممممم اليختص  إمالن ذلا الت ويع 

 لإل الب قبة بدء ال بة الدراسغ.

  لإليترر  التيارين  الي)اية% ين إةيالغ سمممممممامات 75يةب أن يئضمممممممر ال الب يا ك يتة من
  ذلا ئتى يسيح له بئض ر اكيتئان اليهالغ لإليترر الدراسغ. دالدراسغ

  ليغ ييةح ال الب فغ يترر دراسمممممممغد فإن الئد األديى لإلدرةة التغ يةب أن يئبمممممممة مإليها فغ
٪ ين يةي ت درةات اكيتئان اليهالغد  إك فان ال الب س ف يرسب فغ 40تئان اليهالغ لغ اكي

لذا اليترر الدراسمممغ بغر اليظر من يةي ت الدرةات التغ ئبمممة مإليها فغ لذا اليترر  سممم ف 
(  ك يي بق لذا البيد مإلى اليتررات الدراسمممممممية التغ ك ي ةد فيها ايتئان Fيئبمممممممة مإلى تتدير  

 يهالغ.

 سمممب ال الب فغ اليترر الدراسمممغ إذا ئبمممة مإلى تتدير  يرF ين درةات اليترر( 60(  أقة ين ٪
أ  تم ئريايه ين ئض ر اكيتئان اليهالغ بسبب تةا و يسبة الغياب أ  الغش ... إلخد أ  لم يئضر 

 .اليإليةاكيتئان اليهالغ د ن تتديم مذر يتب ة ين قبة يةإلس 

   سممممامة ي)تيد  يي ن التتدير فيها راسممممب أ  ياةح. ئيث يئبممممة ( 0اليتررات الدراسممممية التغ لها
ال الب مإلى تتدير  لين ك يدخة فغ ئسمممماب الي)دة التراييغ.  كةتياو لذال اليترراتد يةب مإلى 

 ٪ ين ماليات اليترر. 60ال الب الئب ة مإلى أيثر ين 
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 تقديرات املقررات الدراسية .13

  الدرةات التغ يئبة مإليها ال الب لية يترر مإلى أساس مدد اليتا  يتم ئساب
 –ايتئان ييتبمممف ال بمممة الدراسمممغ  – األياممم ةخالة دراسمممته لهذا اليترر  

ين  مدد اليتا   التتديراكيتئان اليهالغ(.  ي ضممح الةد ة التالغ يي ية ئسمماب  –اكيتئان ال)يإلغ 
 خالة الدرةات التغ تم الئب ة مإليهاد 

 يترر دراسمممممممغ  التغ يتم أي كةتياو  التالغ األديى ئيث يةب مإلى ال الب الئبممممممم ة مإلى الئد
  بتا  لإلدرةة اليسةة مإليها: استخدايها فغ ئساب الي)دة التراييغ لإل الب

1. D

2. C

2 

   

 +A %97أيثر ين 
4.0 

 A %97% إلى أقة ين 93

 A- 3.7 %93% إلى أقة ين 89

 B+ 3.3 %89% إلى أقة ين 84

 B 3.0 %84% إلى أقة ين 80

 B- 2.7 %80أقة ين  % إلى76

 C+ 2.3 %76% إلى أقة ين 73

 C 2.0 %73% إلى أقة ين 70

 C- 1.7 %70% إلى أقة ين 67

 D+ 1.3 %67% إلى أقة ين 64

 D 1.0 %64% إلى أقة ين 60

 F 0.0 %60أقة ين 

 

  باليسممممممبة لإليتررات األخرى التغ يسممممممةة فيها ال الب ييسممممممتيعد أ  ي إلب ييه فت  اةتياو اليترر
 اليتررات الدراسمممية ذات مدد السمممامات الي)تيد  البممم ريةد اليتررات الدراسمممية غير اليدرةة فغ 

 الي)دة التراييغ(د ستي ن تتديرات اليترر مإلى اليئ  التالغ:

3 

  

AU يستيع 

P ياةح 

F راسب 

W ييسئب 

I يترر غير ييتية 
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 الفصل من الدراسة واإلنذار األكادميي .14

  يئبممة ال الب مإلى إيذار أيادييغ إذا يان ي)دله ال بممإلغ فغ أي فبممة دراسممغ
 .2.0رليسغ أقة ين 

  يبممف اليد  اليتترئة فغ  2.0يتم فبممة ال الب ين الدراسممة إذا ئبممة مإلى ي)دة فبممإلغ أقة ين
.  إذا تةا و الي)دة ال بممإلغ لإل الب (يتتالية باسممتثياء فبمم ة البمميف فبمم ة  كسممتيياة البريايج

 د فإيه يتم إماد  ئساب مدد ازيذارات األيادييية اليتتاب)ة. رليسغ فغ أي فبة دراسغ 2.0

 .يتم فبة ال الب ين الدراسة إذا لم يئتق يت إلبات التخرج خالة اليد  التب ى لإلدراسة 

 الذي يت)رر لإل بممة ين الدراسممة بسممبب مدم تيييه ين رفع الي)دة ال بممإلغ إلى يا ك يتة  ال الب
سممم ف تتاح له فربمممة إضمممافية  يهالية لإلتسمممةية فغ فبمممإلين دراسممميين رليسممميين يتتاليين  2.0من 

مإلى األقة  تئتيق يت إلبات التخرجد اري ة  2.0بازضافة ل بة البيف لرفع ي)دله ال بإلغ إلى 
سامات الي)تيد  الالوية لتخرةه 80أيةو بيةاح يا ك يتة من أن يي ن قد  % ين ال)دد ازةيالغ لإل

 مإلى األقة. 2.0 أن تي ن لياا فربة لإل الب لرفع ي)دله ال بإلغ إلى 

 (GPAحساب املعدل الرتاكمي ) .15

  تئسممممب يتا  اليتررات الدراسممممية التغ ئتتها ال الب مإلى أيها مدد السممممامات الي)تيد  لهذا اليترر
 . السابقيضر بة فغ يتا  التتدير  فت ا لةد ة 

  يتم ائتساب إةيالغ اليتا  التغ ئتتها ال الب فغ أي فبة دراسغ مإلى أيها يةي ت يتا  اليتررات
 التغ اةتاولا ال الب فغ لذا ال بة الدراسغ.

 ا يئسممممممب الي)دة التراييغ لإل الب فغ يهاية أي فبممممممة دراسممممممغ بامتبارال إةيالغ اليتا  التغ ئتته
ا مإلى ال)دد ازةيالغ لإلسممممامات  ال الب فغ ةييع اليتررات الدراسممممية التغ تيت دراسممممتها يتسمممم ي 

 الي)تيد  لهذال اليترراتد يع يراما  الت امد اليت)إلتة بإماد   تئسين اليتررات.

𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐺𝑃𝐴 =  
∑ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠

∑ 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠
 

  يئسممب يت سمم  اليتا  فغ ال بممة الدراسممغ بامتبارال إةيالغ اليتا  التغ ئتتها ال الب فغ اليتررات
ا مإلى ال)دد ازةيالغ لإلسامات الي)تيد  لهذال اليتررات.  الدراسية فغ لذا ال بة الدراسغ يتس ي 

 ميممد التخرجد  ذلمما ب)ممد اةتيمماو ةييع يت إلبممات  الي)ممدة التراييغ لإلتخرج ل  الي)ممدة التراييغ
مإلى 2.0التخرج.  ك ييين لإل الب الئبممممممم ة مإلى درةة البيال ري س إك إذا ئتق ي)دة تراييغ 

 األقة.

  يتئدد ترتيب الخريةين مإلى أساس الي)دة التراييغ لإلتخرج. فغ ئالة التسا ي فغ الي)دة التراييغ
 إلدرةات.يتم الترتيب  بتا لإليةي ت التراييغ ل

  يةب أن تتضممين اممهاد  ال الب ةييع اليتررات الدراسممية التغ تم تسممةيإلها خالة يد  الدراسممةد بيا
 فغ ذلا اليتررات الدراسية التغ رسب فيها أ  ايسئب ييها أ  تم تئسييها.
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 لربامج البكالوريوس مرتبة الشرف .16

    التالية:ليغ يئبة ال الب مإلى يرتبة الارفد فإن مإليه أن يست فغ الار 

– 3.3

 

–  

–  

 شد األكادميياملر .17

  ي)ين لية  الب يراممممد أيادييغ يتابع ال الب  يسممممامدال فغ اختيار اليتررات الدراسممممية بية فبممممة
 دراسغ.

  ييين أن يي ن لياا أيثر ين يرامممممممد أيادييغ  ائد فغ البريايج  بت ا إلى مدد ال الب اليإلتئتين
 بالبريايج.

  :اليراد األيادييغ بالبريايج يسؤ ة من 

– 

 

–  

–  

  سية يةح فيها ال الب بال )ة أ  أن ية و لإليراد األيادييغ أن ي إلب ين ال الب إماد  يتررات درا
التسمممممممةية فغ يتررات دراسمممممممية إضمممممممافيةد  ذلا بهدف رفع الي)دة التراييغ لإلي)دة ي إلب ييه 

 الي إل ب لإلتخرج.

 طلبات االستئناف من نتائج املقررات .18

  ييين لإل الب أن يتدم  إلب ليراة)ة درةات اليترر الدراسغ فغ غض ن أسب ت ين إمالن اليتيةةد
 يت)إلتة بهذا الخب ص. ذلا ب)د سداد الرس م اليترر   فت ا لإل الح اليإلية ال

  فى ئالة الاممممي ى ال)اية ين يترر دراسممممغد تت م الإلةية الي)يية بيراة)ة درةات ال الب  اتخاذ 
 قرار با ن درةات لذا اليترر.

 بني نظام الساعات املعتمدة والنظام الفصلييف مرحلة البكالوريوس حتويل الطالب  .19

  ظام ال بمممممإلغ  سممممم اء ين داخة أ  خارج تئ ية ال الب ين بريايج ليدسمممممغ عخر ي)ية باليية و
ا لإل الح التب ة كلئة اليإليةيإلية( إلى أي ين البرايج اليدرةة فغ ال التغ يئددلا يةإلس اليإلية د  فت 

 % ين يت إلبات التخرج.50 اليا لم يةتاو 

  يتم إةراء يتابممممة بين اليتررات الدراسممممية التغ اةتاولا ال الب بال )ة فغ برايج اليظام ال بممممإلغ
 .بيظام السامات الي)تيد ليتررات الييافلة لها فغ البرايج  ا
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  يسممتخدم الةد ة التالغ لئسمماب التتديرات الييافلة ميد تئ ية ال الب ين اليظام
 ال بإلغ إلى يظام السامات الي)تيد .

  يتم ئسممممممماب الي)دة التراييغ ل الب يئ لين لبريايج ي)ية بيظام السمممممممامات
ل الب ين يتررات تئت يظإلة لذا البريايج فت د الي)تيد د بياء مإلى يا درسممه ا

 ك ي)تد بيا درسممه فغ أي بريايج بيظام السممامات الي)تيد  فغ أي ةاي)ة أخرى 
أ  يظام ال بمممممإلين الدراسممممميين سممممم اء بةاي)ته أ  أي ةاي)ة أخرى.  فى ةييع األئ اة يتم اةراء 

ن ائتسابها فغ ئساب الي)دة يتابة ليا درسه ليتم ئسابه ضين يت إلبات الئب ة مإلى الدرةة د 
 التراييغ لإل الب.

4 

 

 

 

 

   

 %95أيثر ين 
4.0 

A+ 

 A %95% إلى أقة ين 90

 -A 3.7 %90% إلى أقة ين 85

 +B 3.3 %85% إلى أقة ين 80

 B 3.0 %80% إلى أقة ين 75

 -B 2.7 %75% إلى أقة ين 71

 +C 2.3 %71% إلى أقة ين 68

 C 2.0 %68% إلى أقة ين 65

 -C 1.7 %65% إلى أقة ين 60

 +D 1.3 %60% إلى أقة ين 55

 D 1.0 %55% إلى أقة ين 50

 F 0.0 %50أقة ين 

 


