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 توزيع درجات ملقرر ما

تكون النتيجة ملقرر ما محسوبة من واقع االمتحانات التي تجري في نهاية الفصل مضافا إليها درجات االختبارات، والنشاطات 

لدرجة كل مقرر مائة درجة توزع على النحو  ىالعلمية التي يقوم بها الطالب خالل الفصل الدراس ي كله، وتكون النهاية العظم

 التالي:

 أوال : املقررات النظرية املعملية .

  من النهاية العظمي للتقييم الفصلي بحيث توزع على النحو التالي :50نسبة % 

 25 . درجة لالختبارات الفصلية النظرية 

 10 . درجات على سير العمل األسبوعي 

 15   درجة للعملي الفصلي النهائي. 

% من النهاية العظمي على ورقة االمتحان النظري النهائي للفصل الدراس ي، وال ترصد للطالب أعمال السنة في 50تكون نسبة 

  .رجة ( من درجة االمتحان النهائيد 15% )30حالة تحصله على نسبة اقل من 

 :فقط او العلمية فقط ثانيا: املقررات النظرية

  العظمي لالختبارات الفصلية على األقل، والنشاطات العلمية التي تجري أثناء % من النهاية 40تكون نسبة

  .الفصلي الثاني لالختباردرجة  20الفصلي األول و لالختباردرجة  20 الفصل الدراس ي بحيث توزع

  من النهاية العظمي على ورقة االمتحان النهائي، وال ترصد للطالب درجة أعمال السنة في 60تكون نسبة %

  .درجة ورقة االمتحان النهائي ( مندرجة 18% )30لة عدم تحصله على نسبة اقل من حا

 تقدير درجات الطالب

 تيآلويحسب تقديره حسب الجدول ا مائة درجة ىتقدر درجات الطالب في كل مقرر من صفر إل

 الرمز التقدير النسبة ترقيم

 A ممتاز 100إلي  85من  1

 B جيد جدا 85إلي اقل من  75من  2

 C جيد 75إلي اقل من  65من  3

 D مقبول  65إلي اقل من  50من  4



 E ضعيف 50إلي اقل من  35من  5

 F ضعيف جدا 35اقل من  6

 حساب معدل متوسط التقدير الفصلي للطالب

دراس ي يحسب متوسط معدل التقدير العام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر نجح فيه في عدد الوحدات  فصل في نهاية كل

املعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع املقررات التي درسها الطالب على العدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية 

 اقرب رقمين عشريين. ى، ويقرب معدل متوسط التقدير إلىالعظم

 ب معدل متوسط التقدير العام للطالبحسا

عند التخرج يحسب متوسط التقدير العام للطالب بضرب الدرجة املتحصل عليها الطالب لكل مقرر في عدد الوحدات 

، ىاملعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع املقررات التي درسها على العدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية العظم

جميع  ىاقرب رقمين عشريين، يعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الدراس ي أذا استوف ىتوسط التقدير إلويقرب معدل م

 متطلبات التخرج .

 


