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أسباب اإلخفاق احلقيقية               
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  اهتمام اجلامعة           من     كجزء   الرقي األكادميي          يأيت برنامج     
بالطالب الذي قد مير يف دراسته اجلامعية ببعض                        

اإلخفاقات وإتاحة الفرصة له لالستفادة من أخطائه                            
ومساعدته يف حتسني وضعه األكادميي               

  اهتمام اجلامعة           من     كجزء   الرقي األكادميي          يأيت برنامج     
بالطالب الذي قد مير يف دراسته اجلامعية ببعض                        

اإلخفاقات وإتاحة الفرصة له لالستفادة من أخطائه                            
ومساعدته يف حتسني وضعه األكادميي               

ملاذا؟  . . .  برنامج الرقي األكادميي             

واإلعذار  إيل الطالب إذا مل يستغل            
هذه الفرصة  

واإلعذار  إيل الطالب إذا مل يستغل            
هذه الفرصة  
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. . . من مناذج اإلخفاق              

2.533
2.75

22

1
0.7330.692

2.176

2.268
2.377

2.308

1.7211.808
2

2.533
2.282

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8

الفصول الدراسية

الت 
عد
الم

Cumulative GPA

Semester GPA



١٢

أسباب اإلخفاق ومتطلبات الرقي 

. . . من مناذج اإلخفاق              
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. . . من مناذج النجاح            
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. . . من مناذج النجاح            
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متطلبات                                       الرقي                                          
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النجاح     
والتفوق     

لتحقيق الرقي 
األكادميي جيب أن 

تتبع اخلطوات 
الصحيحة اليت 
، تقودك إىل ذلك

ومنها
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أهـمية معرفة الطالب بأنظمة الدراسة                
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:من األنظمة اجلديدة  

عدم االستثناء يف معدل     ◄
٢، . . التخصص عن    

إلغاء نظام إعادة احتساب املعدل      ◄
 )Recalculation (

 إيقاف التسجيل لعدم مراجعة          ◄ 
املرشد األكادميي   
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قرآة السجل األكادميي           
• AHRS : Attempted Hours
• EHRS: Earned Hours
• QHRS: Quality Hours (not including W/WP)
• QPTS: Quality Points
• GPA=QPTS/QHRS

032
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قرآة السجل األكادميي           
•אא3.00FBE

2.00אZ
•אא2.5FC+E

2.00אZ44 C2Z88

162 X2=324 – 280 = 44 

متطلبات 
الرقي 
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معايري إعادة القبول
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...عمادة القبول والتسجيل يف خدمتك  
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