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 للطلبة  الدراسي التفوق .1

 املعدل حساب متوسط درجة( عن طريق 70درجة للطالب من ) وضع الطالب، ويتم حيدد من خالل نتائج
على األقل من عدد  %75بشرط ان يكون قد أهني  دراسي، فصل للطالب منذ التحاقه ابجلامعة حىت آخر الرتاكمي

عدد ساعات  ىهذا البند تكون األفضلية ملن أهنساوى الطالب يف نسبة الساعات املطلوبة للربانمج. )يف حال ت
  املطلوبة(لربانمج اساعات مجايل عدد أكرب من ا

 وحتسب الدرجة وفق املعيار التايل:
 الدرجة املستحقة املعدل

 42 3.60ألقل من  3.50
 43 3.70ألقل من  3.60
 44 3.80ألقل من  3.70
 45 3.90ألقل من  3.80
 46 4.00ألقل من  3.90
 47 4.05ألقل من  4.00
 48 4.10ألقل من  4.05
 49 4.15ألقل من  4.10
 50 4.20ألقل من  4.15
 51 4.25ألقل من  4.20
 52 4.30ألقل من  4.25
 53 4.35ألقل من  4.30
 54 4.40ألقل من  4.35
 55 4.45ألقل من  4.40
 56 4.50ألقل من  4.45
 57 4.55ألقل من  4.50
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 الدرجة املستحقة املعدل
 58 4.60ألقل من  4.55
 59 4.65ألقل من  4.60
 60 4.70ألقل من  4.65
 61 4.75ألقل من  4.70
 62 4.80ألقل من  4.75
 63 4.85ألقل من  4.80
 64 4.90ألقل من  4.85
 65 4.92ألقل من  4.90
 66 4.94ألقل من  4.92
 67 4.96ألقل من  4.94
 68 4.98ألقل من  4.96
 69 5.00من  ألقل 4.98

5.00 70 
 
 
  الطالبية األنشطة يف املشاركة .2

 األنشطة أحد يف أو املشاركة الدينية( والفنية، الثقافية األنشطة )الرايضية، يف الفعالة املسامهة خالل تقيم من
ة )اجلمعيات اخلريية، احلمالت اجملتمعية، االندية الطالبية، الشراكة الطالبية، اجملالس االستشارية، االنشطة التطوعي

املرورية، التوعية الصحية، العمل التطوعي يف موسم احلج أو يف املهرجاانت السياحية الصيفية ....(، خالل العام 
 درجة( بناًء على طبيعة املشاركة والفرتة الزمنية اليت تستغرقها مع 30احلايل، ومتنح الدرجة املستحقة للطالب من )

 املسامهة، ويف حال تساوي الطالب تكون األفضلية حسب طبيعية الالزمة والشواهد األدلة رفاقإ أمهية مالحظة
 وفرتاهتا الزمنية.
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 وحتسب الدرجة وفق املعيار التايل:
 الدرجة املستحقة املعدل

 2 مشاركة واحدة خالل العام
 4 تانمشارك

 6 اتمشارك 3
 8 اتمشارك 4
 10 اتمشارك 5
 12 اتمشارك 6
 14 اتمشارك 7
 16 اتمشارك 8
 18 اتمشارك 9
 20 اتمشارك 10

 22 مشاركة 11
 24 مشاركة 12
 26 مشاركة 13
 28 مشاركة 14
 30 مشاركة 15

  


