
توضیح كیفیة معالجة (احتساب) عالمات الطلبة 
المتقدمین لالمتحان الشامل للدورة الصیفیة لعام 

  ضمن فئة (معید) أو (ناجح لرفع المعدل) م2020
نظرًا لتعدیل العالمة العظمى لبعض أوراق امتحـان الشـهادة الجامعیـة المتوسـطة (الشـامل) اعتبـارًا 

تــتم معالجــة (إعــادة احتســاب) عالمــات الطلبــة الــذین  م، فســوف2020مــن الــدورة الصــیفیة لعــام 
بمــا یتوافــق مــع التوزیــع الجدیــد فئــة (معیــد) أو (نــاجح لرفــع المعــدل)  ســیتقدمون لالمتحــان ضــمن

  للعالمات، وعلى النحو اآلتي:

: ثالث أوراق نظري + ورقـة واحـدة عملـي (مثـل )2018/ 2017( الحالة األولى: خطة جدیدة
  المشارك، التصمیم الجرافیكي، التكییف والتبرید، وهكذا)المحاسبة، التمریض 

  طریقة المعالجة  الورقة
  تبقى كما هي دون تعدیل  األولى
  1,5یتم ضرب العالمة السابقة بمعامل   الثانیة
  0,857یتم ضرب العالمة السابقة بمعامل   الثالثة

  تبقى كما هي  الورقة الرابعة
  دون تعدیلیبقى كما هو  1000  مجموع العالمات

  

  :)1( مثال توضیحي

  العالمة المحتسبة للدورة الصیفیة  العالمة السابقة من دورات سابقة  الورقة
  80  80  األولى
  75  50  الثانیة
  258  300  الثالثة

  280  280  الرابعة (العملي)
  693  710  المجموع



  

ثالث أوراق نظري فقط (مثل الخدمة االجتماعیة  )2018/ 2017( الحالة الثانیة: خطة جدیدة
  وعلوم الشریعة وهكذا)

  طریقة المعالجة  الورقة
  تبقى كما هي دون تعدیل  األولى
  1,5یتم ضرب العالمة السابقة بمعامل   الثانیة
  0,933یتم ضرب العالمة السابقة بمعامل   الثالثة

  یبقى كما هو دون تعدیل 1000  مجموع العالمات
  

  :)2( توضیحي مثال

  العالمة المحتسبة للدورة الصیفیة  العالمة السابقة من دورات سابقة  الورقة
  100  100  األولى
  75  50  الثانیة
  467  500  الثالثة

  642  650  المجموع
  

   



  

: ثالث أوراق نظـري + ورقـة واحـدة عملـي (مثـل )2008/ 2007قدیمة ( : خطةالثالثةالحالة 
  المشارك، التصمیم الجرافیكي، التكییف والتبرید، وهكذا)المحاسبة، التمریض 

  طریقة المعالجة  الورقة
  تبقى كما هي دون تعدیل  األولى
  0,6یتم ضرب العالمة السابقة بمعامل   الثانیة
  تبقى كما هي دون تعدیل  الثالثة

  1,333یتم ضرب العالمة السابقة بمعامل   الورقة الرابعة
  یبقى كما هو دون تعدیل 1000  مجموع العالمات

  

  

  :)3( مثال توضیحي

  العالمة المحتسبة للدورة الصیفیة  العالمة السابقة من دورات سابقة  الورقة
  80  80  األولى
  108  180  الثانیة
  220  220  الثالثة

  374  280  الرابعة (العملي)
  782  760  المجموع

  

   



  

أوراق نظري فقط (مثل الخدمة االجتماعیة ثالث ) 2008/ 2007قدیمة (: خطة الرابعةالحالة 
  وعلوم الشریعة وهكذا)

  طریقة المعالجة  الورقة
  تبقى كما هي دون تعدیل  األولى
  0,375 بمعامل یتم ضرب العالمة السابقة  الثانیة
  1,556 بمعامل یتم ضرب العالمة السابقة  الثالثة

  یبقى كما هو دون تعدیل 1000  مجموع العالمات
  

  :)4( توضیحيمثال 

  العالمة المحتسبة للدورة الصیفیة  العالمة السابقة من دورات سابقة  الورقة
  100  100  األولى
  94  250  الثانیة
  483  310  الثالثة

  677  660  المجموع
  

  ) أربع أوراق: اثنتان نظري واثنتان عملي2008/ 2007الحالة الخامسة: خطة قدیمة (

  طریقة المعالجة  الورقة
  تبقى كما هي دون تعدیل  األولى
  0,6بمعامل یتم ضرب العالمة السابقة   الثانیة
  1,17بمعامل یتم ضرب العالمة السابقة   الثالثة
  1,17بمعامل یتم ضرب العالمة السابقة   الرابعة

  یبقى كما هو دون تعدیل 1000  مجموع العالمات
  

  



  :)5( مثال توضیحي

  العالمة المحتسبة للدورة الصیفیة  العالمة السابقة من دورات سابقة  الورقة
  85  85  األولى
  84  140  الثانیة
  199  170  (عملي) الثالثة

  270  230  الرابعة (العملي)
  638  625  المجموع

  

  

  مالحظات:

 ) ثــــالث أوراق:  ) التــــي لهــــا2007/2008الخطـــط القدیمــــة
 اثنتــان نظــري وواحــدة عملــي أو واحــدة نظــري واثنتــان عملــي

  تبقى عالماتها كما هي دون أي تعدیل.
  یرجــى الــدخول إلــى موقــع وحــدة التقیــیم واالمتحانــات العامــة

لالطـــالع علـــى عالمـــة كـــل ورقـــة امتحـــان للخطـــط الدراســـیة 
 .2008/ 2007القدیمة 

 

  مدیر وحدة التقییم واالمتحانات العامة

 األستاذ الدكتور حسین سرحان


