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ساب املعدالت ارشادي حلدليل 
املعدل الرتاكمي وحتويلها وفق نظام 

GPA 
 
 

 وكيف يتم حساب املعدالت وفق هذا النظام. GPAاملعدل الرتاكمي الـ نظام ما هو  - 
ت كيفية  -  حتويل املعدالت من األنظمة احمللية املتبعة يف الدول اىل النظام املتبع يف الوال

لس التعليم العايلاملتحدة ومث  .التحويل اىل النظام املتبع يف اجلامعات اليت تتبع 
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 معدل الدرجات المتوسط (المعدل التراكمي)

GPA 

 وكيف هو مامعدل الدرجات المتوسط (المعدل التراكمي) 
  للطالب موجز دليل عليك، يؤثر

 ما هو المعدل التراكمي؟ 
 في مستواك إلظهار طريقة التراكمي المعدل يعد

 ببساطة هو التراكمي المعدل. العام الدراسي التحصيل
 التي الوحدات جميع على بك الخاص التحصيل متوسط
 رقم إرفاق طريق عن المتوسط حساب يتم. تأخذها

 الرقم هذا واستخدام وحدة، لكل تحققه الذي بالصف
  :GPA عنوان وبالتالي متوسط؛ لتحديد

 ) المعدلthe grade (اإلنجاز مقياس هو 
 .بك الخاصة الوحدة على

 التقدير  نقطة)the grade point( الرقم هي 
 .تقدير بكل المرفق

 ) المعدل التراكميGPA (نقاط متوسط هو 
 .بك الخاصة التقدير

نقطة  المعدل النسبة المئوية
 التقدير

نجاح/ 
 رسوب

75 – 100 A+ 4.5 نجاح 
70 – 74 A 4.0 نجاح 
65 – 69 B+ 3.5 نجاح 
60 – 64 B 3.0 نجاح 
55 – 59 C+ 2.5 نجاح 
50 – 54 C 2.0 نجاح 
45 – 49 D+ 1.5 نجاح 
40 – 44 D 1.0 نجاح 
0 – 39 Various 0.0 رسوب 

 
 جامعة أكسفورد  بروكس تقدم لماذا)

المسماة باسم مديرها السابق 
 التراكمي؟ المعدل ) brookesبروكس

 البريطانية الجامعات بها تُظهر التي القياسية الطريقة
 من هي بك الخاصة الشهادة دورة في التحصيل مستوى

 في نشأ: قديم نظام هذا. الشهادات تصنيف نظام خالل
 تطويره وتم عشر الثامن القرن أواخر في كامبريدج

 الشهادات، تصنيف نظام بموجب. الحين ذلك منذ وتعديله
 فصول أربعة من واحدة في العام اإلنجاز وضع سيتم

  :واسعة دراسية

 st1او الصف األول  - 
 2:1الصف الثاني األعلى أو  - 
 2:2الصف الثاني األدنى أو  - 
 rd3الصف الثالث أو  - 

 الطالب أشار. النقد تحت النظام هذا كان عديدة لسنوات
 تمييز وجود عدم إلى أخرى، أشياء بين من واألكاديميون،

 ضغوًطا هناك وأن فصل، كل داخل الطالب بين كافٍ 
فرق " هناك وأن 2:1أو  st1المرتبة األولى  لتحقيق كبيرة
 في الطالب دراسة كل أخذ يتم وال ،2:2&2:1 بين" كبير

 يتم ال ذلك، إلى باإلضافة. التصنيف وضع عند االعتبار
 المتحدة، المملكة خارج واسع نطاق على النظام استخدام
 يجدوا أن األحيان بعض في للطالب يمكن وبالتالي
 دراستهم مقرر في تحصيلهم مستوى توضيح في صعوبة

 بلدان في الدراسة مواصلة أو عمل عن يبحثون كانوا إذا
  .أخرى

 وذلك المشكالت، هذه معالجة في GPA نظام يساعد
  :بسبب

o  المثال سبيل على بكثير، دقة أكثر العام الحكم 
 من بدالً  عشريتين منزلتين على محسوب رقم

 لعالمة يسمح هذا. فصول أربعة من واحد
 .العام التحصيل من تفصيال وأكثر بسيطة

o  ويستخدم دقة أكثر النهائي الحكم ألن نظًرا 
 أقل ضغط هناك يكون دقة، أكثر مقياًسا
 .ضيق نطاق في لتحقيقه

o  الضغط تجنب على الدقيق المقياس يساعد 
 .الفصول بين المحددة"  حافة" على

o  نظام يستخدم GPA على واسع نطاق على 
 على التعرف سيتم لذلك. الدولي المستوى

 العمل أرباب قبل من بسهولة التراكمي المعدل
 .الخارج في والجامعات الدوليين

  

 نظام هل GPA تصنيف نظام من أفضل 
 الشهادات؟

 تصنيف نظام مثل مختلف إنه أفضل، ليس GPA نظام. ال
 به الخاصة والضعف القوة بنقاط يتمتع فإنه الشهادات،

 جيًدا مفهوم المثال سبيل على الشهادات، تصنيف نظام
 العمل وبرنامج المتحدة المملكة في العمل أرباب قبل من

  .كذلك ليس العالمي

 

 باإلضافة للدرجات تصنيفًا أتلقى زلت ما هل 
 التراكمي؟ المعدل إلى
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 نقاط لديهما فإن مختلفان، النظامين ألن نظًرا فعال، نعم
 من تستفيد أنك من للتأكد. معًا جيًدا ويعمالن مكملة قوة

 درجة تصنيف على فستحصل النظامين، في ما أفضل
  :تشمل المختلفة القوة نقاط. تعليمي وبرنامج

o نظام يأخذ GPA جميع االعتبار في 
 يأخذ حين في تدرسها، التي الوحدات

 بعض فقط االعتبار في التصنيف نظام
 الدورة نهاية في ستدرسها التي الوحدات
 .التدريبية

o نظام GPA في واسع نطاق على مفهوم 
 نظام أن حين في العالم، أنحاء جميع

 في واسع نطاق على مفهوم التصنيف
 المتحدة المملكة

o نظام يوفر GPA للغاية دقيقًا عاًما تقديًرا 
 بيانًا التصنيف نظام يقدم بينما إلنجازك،

 .فئات أربع من واحدة في واسعًا
  

 في الطالب جميع سيحصل هل Brookes 
 فصاعًدا؟ اآلن من التراكمي المعدل على

 ونظام التراكمي الدرجات برنامج قواعد تقديم يتم
 بدوام سواء( الجامعية المرحلة طالب لجميع الدرجات

  :يدخلون الذين) جزئي أو كامل

o 1 بعد أو في برامجهم من 1 المرحلة 
  2013 أيلول

o في برامجهم من) 2 السنة( 2 المرحلة 
  2014 أيلول 1 بعد أو

o في برامجهم من) 3 السنة( 2 المرحلة 
 .2015 أيلول 1 بعد أو

 الطالب على التقدير ونظام GPA قواعد تنطبق لن
  .أعاله التواريخ قبل دخلوا الذين الطالب أي المستمرين،

 األولى سنتي وحدات احتساب سيتم هل 
 التراكمي؟في المعدل ) 1 المرحلة(

 عامك في تأخذها التي الوحدات احتساب سيتم. فعال نعم
  .بك الخاص التراكمي المعدل في األول

 في أكبر وزنًا الوحدات بعض إعطاء تم هل 
 التراكمي؟ المعدل

 االئتمان لقيمة وفقا المساواة قدم على تحسب وحدة كل. ال
 من الالحقة المراحل في اإلضافية الوحدات إعطاء يتم ال

 في النمطية بالوحدات مقارنة إضافي وزن أي البرنامج
 .البرنامج من سابق وقت

 حسابي في الراسبة الوحدات احتساب سيتم هل 
 التراكمي؟

 نحو متساوٍ  بشكل الوحدات جميع احتساب سيتم. فعال نعم
 نمطية وحدة وجود مع بك، الخاص التراكمي المعدل
  )0وهي ( التقدير نقطة قيمة لها فاشلة

 وحدة ألخذ محاوالت أي استبعاد سيتم هل 
 التراكمي؟ المعدل حساب من نمطية

 على. للغاية المحدودة الظروف بعض في فقط ولكن نعم،
 بسبب نمطية وحدة استخدام بإعادة قمت إذا المثال، سبيل

 العالمة محاولة تجاهل فسيتم المخففة، بالظروف تأثرها
 المعدل في تضمينها يتم ولن برنامجك من السفلية

 الكاملة القائمة على االطالع يمكن. بك الخاص التراكمي
  الجامعة في المستبعدة للظروف

  ).أدناه الرابط. (اللوائح

 الخاص التراكمي المعدل أرى أن يمكن أين 
 بي؟

 الوحدات إلى استناًدا الحالي، التراكمي المعدل سيكون
 صفحة متاحاً على معينة، نقطة أي حتى درستها التي
PIP النهائي التراكمي المعدل تضمين سيتم. بك الخاصة 
  .شهادتك شهادة في

 تصنيف في تراكمي معدل سيؤثر هل 
 شهادتي؟

 حساب عن تماًما مستقل الدرجات تصنيف حساب إن. ال
  .التراكمي المعدل

 حساب كيفية عن المزيد تخبرني أن يمكن هل 
 ؟التراكمي المعدل

 وحدة كل حساب يتم حيث متوسط، هو التراكمي المعدل
 رصيًدا أن أي لقيمتها كدرجات، وفقًا المساواة قدم على

 أو المستوى عن النظر بغض متساويًا وزنًا يحمل واحًدا
 سبيل على يعني وهذا. أخذه يتم عندما أو الموضوع

 15( وحدة واحدة وحدة 6 أو 5 أو 4 المستوى في المثال
 المعدل حساب في واحدة مرة تحسب) معتمدة ساعة

 التهم) معتمدة ساعة 30( مزدوجة وحدة التراكمي،
  .جرا وهلم مرتين

 وعلى عشريتين منزلتين في التراكمي المعدل حساب يتم
 لمعدل األقصى الحد أن إال بسيط، متوسط أنه من الرغم

 4.00.يبلغ التراكب

 
 التراكمي للمعدل االقصىاعتماد الحد  يتم لماذا 

 القصوى التقدير درجة تكون عندما 4.00.عند
 ؟4.5

 العمل لبرنامج المتوقعة الدولية المعايير بين وسط حل هذا
 الحد. المتحدة المملكة داخل الوسم وممارسات العالمي
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 ، 4.00.هو عالميًا تراكمي لمعدل شيوًعا األكثر األقصى
 تميل المتحدة المملكة في العالمات وضع ممارسات ولكن
 من أكثر العليا النهاية في أكبر نطاق لها يكون أن إلى

 الخاص التراكمي المعدل أن من للتأكد ، وبالتالي. المعتاد
 التراكمي المعدل مع واسع نطاق على مقارنته يمكن بك

 التي التقدير لنقطة األقصى الحد فإن ، اآلخر الدولي
 المعدل أن من الرغم على 4.5 هو تحقيقها يمكنك

  .4.00 عند تحديده تم قد النهائي التراكمي

 من معين تعليمي معدل تحقيق إلى أحتاج هل 
 التخرج؟ أو البرنامج داخل التقدم أجل

 على حال بأي تعتمد ال جائزة على الحصول أهلية. ال
 مع التخرج بالتالي يمكنك بك، الخاص التراكمي المعدل

 القواعد ترتبط ال وبالمثل،. 4.00 حتى تعليمي برنامج أي
  .بك الخاص العمل ببرنامج بالتقدم المتعلقة

 من مزيد على الحصول يمكنني أين 
 المعلومات؟

 حساب بها سيتم التي للطريقة الكاملة اللوائح تتوفر
  :الجامعة لوائح من بك الخاص التراكمي المعدل

http://www.brookes.ac.uk/uniregulations
 /  

  مثال الطالب التالي:

نقطة   معدل  عالمة  مستوى  وحدة
  تقدير

1  4  40%  D  1.0  
2  4  40%  D  1.0  
3  4  40%  D  1.0  
4  4  40%  D  1.0  
5  4  40%  D  1.0  
6  4  51%  C  2.0  
7  4  51%  C  2.0  
8  4  54%  C  2.0  
9  5  40%  D  1.0  

10  5  45%  D+  1.5  
11  5  46%  D+  1.5  
12  5  63%  B  3.0   

13  5  64%  B  3.0  
14  5  67%  B+  3.5  
15  5  62%  B  3.0  
16  5  59%  C+  2.5  
17  6  70%  A  4.0  

18  6  69%  B+  3.5  
19  6  66%  B+  3.5  
20  6  72%  A  4.0  
21  6  72%  A  4.0  
22  6  75%  A+  4.5  
23  6  69%  B+  3.5  
24  6  78%  A+  4.5  

  

  ٪66.75:وحدة 14 أفضل على المئوية النسبة

  )1: 2( العليا الثانية: الدرجة تصنيف

 2.56: النقطة درجة متوسط
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  المعادالت الدولية للدرجات

  

وهي الحروف األولى من الكلمات   ECTsتعني كلمة
 Transfer and : European Creditالتالية

Accumulation System  

فيما يلي النظام المعتمد في الدول وما يقابلها في النظام 
  األمريكي:

  األرجنتين
 A  امتياز  10

 -A  ممتاز ادنى 9
 +B  جيد جدا  7-8
 -B  جيد  5-6

 C  مقبول  4
 F  رسوب  0-3

  
 أستراليا

امتياز مع مرتبة  80-100%)-7
 (الشرف

A+ 

 A (امتياز 70-79%)-6
 B (جيد جدا60-69%)-5
 C (جيد 50-59%)-4
 D (مقبول)-3
  F (رسوب)-1/2

 في٪ 100 بنسبة البدء من بدالً  أستراليا في أنه مالحظة
 لذلك. نقاًطا ويكسبون٪ 0 بـ الطالب يبدأ التدريبية، الدورة

  جدا جيدة درجة الواقع في هو٪  75كسب ،
  

 النمسا
 A  جيد جدا  1
 +A-/B  جيد  2
 B  مقبول  3
 C+/C  اجتياز  4
 F  راسب  5

  بالنظام األمريكي غير موجودة بالنظام النمساوي Dالدرجة 
  
  

  بلجيكا
A (81-100%)  A/B+ 

B (69-80%)  B-/C+ 
C (58-68%)  C-/D+ 
D (50-57%)  D 

F (below 50%) F  
 

 بوتسوانا
100-80%/ 5.0 grade point A 

79.9-75%/4.5 B+ 
74.9-70%/4.0 B 
69.9–65%/3.5 B- 

64.9 – 60%/3.0 C+ 
59.9 – 55%/2.5  C 
54.9 – 50%/2.0 C- 
49.9 – 45%/1.5 D+ 
44.9 – 40%/1.0 D+ 

39.9 – 35%/.5 D- 
34.9 or below E 

  
 البرازيل

  A  (ممتاز)10 – 9.0
 A  (جيد)  8.9 – 7.0
 B  )مقبول( 6.9 – 5.0

 C  راسب   4.9 – 3.0
 F  ناقص   2.9 – 0

 األقل هي 0 و األعلى هي 10 ، 0-10 نظام في
  

  بلغاريا
 تستخدم بلغاريا في األمريكية الجامعة أن مالحظة يرجى
واسع  نطاق على األمريكية والدرجات االعتمادات نظام

 4.0 ومقاييس
  

 كندا
A (80-100%)  A/B 

B (70-79%)  B-/C 
C (60-69%) C-/D 

D (50-59%)   F 
F (49% or below) F 

 الموجود النظام الكندية الجامعات في التصنيف نظام يشبه
 المتحدة الواليات في
  

 تشيلي
 A  جيد جدا   6.0-7

 B  جيد   5.0-5.9
 C  كافي  4.0-4.9

 F  غير كافي   0-3.9
  
  
 

ECTS النظام األوروبي US النظام األمريكي 

A A 

B B+ 

C B+ 

D C+  

E C 
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 الصين
90-100 A 

80-89 B 
70-79 C 
60-69  D 

Under 60 راسب  F  
 

 كوستا ريكا
9-10 (90-100)  A 

(80-89)  B 
(70-79)   C 

0-6 (or 0-69)  F  
 

  كوبا
 A  ممتاز  5
 B  جيد جدا  4
 C  مقبول  3

  F  رسوب 0-2
 

 التشيك
 A  ممتاز

 B  ممتاز أدنى
 C جيد جدا

 D  جيد
 F  لم يجتاز
  التشيكية العالي التعليم مؤسسات تستخدم
 .نقاط 4 الدرجات مقياس

  
 الدنمارك

12/ A ECTS A 
10/ B B+ 

7/ C B 
4/ D C+ 
2/ E C 
0/ F F 

-3 F 
 7 من مكون مقياس على التقدير إجراء تم ، 2007 عام منذ

 ECTS مقياس مع متوافق وهو ، نقاط
  

 إستونيا
A  ممتاز  A (91–100%)  

B   جيد جدا   B+ (81–90%)  
 C جيد  B (71–80%) 
D  كاف  C+ (61–70%) 

E    رديء  C (51–60%)  
FX  رسوب  F 

F  رسوب  F (0-50%)  
  
 

 فنلندا
5/ A ECTS A+, A 

4/ B A-, B+ 
3/ C B, B- 
2/D C+, D 
1/ E D 

0/FX/F F 
Pass Pass  

  
 فرنسا

14-20 A 
12-13 B+ /A-  
10-11 B-/ B 

8-9 C-/C/C+  
7-1.9 D-/D/D+ 

Below 7 F 
ويعتبر حد النجاح  20في النظام الفرنسي تعتمد العالمة من 

  فما فوق. 8في المقرر 
  

  ألمانيا
 A  (جيد جدا) 1-1.5

 A/B  جيد  1.6-2.5
 B  مقبول  2.6-3.5
 C  كافي  3.6-4.9
  F  غير كافي  5.0-6.0
  غير كافي

  
  غانا

 في الحروف درجات تعادل غانا من الحروف درجات
  .المتحدة الواليات

 Z و X و Y و I مثل أخرى رسائل درجات إصدار يتم قد
 تقدم. آخر خاص إشعار أو مكتمل غير إشعار إلى لإلشارة
 على الحروف درجات جميع بشأن تفسيرات غانا جامعة
  .النصوص ظهر

    
 اليونان

8-10 A 
6-7.9 B 
5-5.9 C 
0-4.9 F  

 
 هونج كونج

A  ممتاز  A 
A-  جيد جدا  A- 
 B  جيد  B 
C  متوسط  C 
 Dاجتياز  D 
 F رسوب  F  
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 هنغاريا
  A  متميز

 B  جيد
 C  متوسط
 D  مقبول

 F  غير مقبول
 

 ايسلندا
10 A 

8-9 B+ 
7 B+ 
6  C 
5 C+ 

 .األمريكية الدرجات تساوي الدرجات معادالت
  

 الهند
A A 
B B 
C C 
D  D 
F F 

. األمريكية الدرجات نفس األساس في هي الهندية الدرجات
الى الدرجة في النظام الهندي (الجامعة  -+/ اضافة تم إذا

  األم) يتم تحويلها وفق النظام المعتمد
  

 اندونيسيا
A (91-100) A 
A- (86-90) B+/A 
B+ (81-85) B+/A 

B (76-80) B/B+ 
B- (71-75) B 
C+ (66-70) C+ 

(61-65) C+ 
(50-60) C+ 
E (<50) F 

F (nonattendance) F 
 

  ايرلندا
70-100 A 

66-69 A- 
62-65 B+ 
50-61 B 
45-49 B- 
40-44 C 

0-39 F 
 

 إيطاليا
29-30 (excellent)   A 
27-28 (very good) B 

24-26 (good)  C 
18-23 (satisfactory)  D 

>18 (not passed)  F 
. 30/30 إلى 18/30 من اإليطالي الدرجات نظام يتراوح

 التي االمتحانات جميع. بامتياز هي) 30/30( عالمة أعلى
 غير فهي وبالتالي" ناجحة غير" تعتبر 18/30 عن تقل

 للوثائق النهائي السجل في مسجلة
  

 اليابان
S/A+ 90+ 

A 80-90 
B 70-79 
C 60-69 

F/D 40-59 
F/E 0-39 

 
  األردن

80-100 A 
70-79 B 
50-69 C 

0-49 F  
 

 كوريا
 A+/ A0/ A- A 
 B+/ B0/B-  B 
C+,/C0/ C-  C 

D+/ D0/ D-  D 
F F  

 الدرجات نفس األساس في هي الكورية الدرجات
 الجامعة األم في الدرجات -+/ تعيين تم إذا. األمريكية

 بعض: مالحظة. (بالتساوي كوريا في+/  درجة نقل فيجب
  ".)ناقص" درجات تخصص ال الكورية المؤسسات

  
 التفيا

9-10 A 
8 B+ 
7 B+ 
6 C+ 

4-5 C 
1-3 Fail  

 
 ليتوانيا

10 (Excellent) A+ 
9 (Very good) A 

8 (Good)  B+ 
7 (Highly satisfactory) B 

6 (Satisfactory) C+ 
5 (Sufficient)  C+ 

1-4 (Fail)  D-F 
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 منذ فيلنيوس جامعة في جنب إلى جنبًا للتقييم نظامان يعمل
. فشل/  تمرير ونظام نقاط عشر من نظام ؛ 1993 عام

 4 و ، ناجًحا أعلى أو 5 درجة تكون ، لالمتحانات بالنسبة
 تنتهي ال التي الدورات تستخدم. فاشلة درجة وأقل

 كان إذا ما الختبار الفشل/  النجاح نظام باالمتحانات
 تمر. للفصل المخصصة االعتمادات على حصل قد الطالب
 المعرفة من٪  50 من أكثر تعلموا أنهم تثبت عندما

  .المطلوبة
  

 ماليزيا
A+ / A / A-  A 
B+ / B / B-  B 
C+ / C / C-  C 

D+ / D / D-  D 
F  F 

 الدرجات نفس األساس في هي الماليزية الدرجات
 -+/ بتعيين تقوم ال الماليزية المؤسسات بعض. األمريكية

 إذا متساوٍ  بشكل -+/ الدرجات نقل يمكن: مالحظة. درجات
  .المحلية الجامعة في استخدامها تم
  

 مالطا
80-100 (A+,A) A 
70-79 (B+, B)   B 
55-69 (C+,C)  C 

45-54 (D+, D)   D 
>44 (F)  F 

 المكتوبة الواجبات خالل من التقدم تقييم يتم ما عادة
-A تصنيف مقياس تطبيق يتم. واالمتحانات واالختبارات

F. من الطالب/  المعلم اتصال بين التدريس طريقة تجمع 
 على التركيز مع ، التعليمية والبرامج المحاضرات خالل

 .المستقلة الدراسة
  

 المغرب
A 90-100 (4.0)  A 

B 80-89 (3.0)  B 
C 70-79 (2.0)  C 
D 60-69 (1.0)   D 

F below 60 (0.0)  F 
 النقاط رباعي التراكمي المعدل نظام إلى الدرجات تستند
 لتلك مماثلة انها. المثبتة والمهارات األداء لمستويات وفقًا

  .المتحدة الواليات في الموجودة
  

 هولندا
8.5-10 (outstanding)  A 

7.5-8.4 (very good) B 
6.5-7.4 (good)   C 

6-6.4 (satisfactory) D 
0-5.9 (fail)  F 

  
  
  

 نيوزيلندا
A+, A, A- / 80 - 100% A 

B+, B, B- / 65 - 79% B 
C+, C, C- / 50 - 64% C 

D / 40 - 49% F 
E / 0 - 39% F  

  

 نيكاراغوا
90-100 A 

80-89 B 
70-79 C 

0-69 F 
 الحد. 100-0 من مقياس على درجات الطالب إعطاء يتم

 والطالب الجامعية المرحلة لطالب النجاح لصف األدنى
 الحد. 70 هو العليا الدراسات برنامج في يدرسون الذين

 .80 هو الماجستير مستوى لطالب النجاح لصف األدنى
  

 النروج
A A 
B B+ 
C B+ 
D  C+ 
E C+ 

FX F 
F F  

 وفقًا العليا والدراسات البكالوريوس امتحانات درجات تُمنح
 كحد E مع ،) فشل) F إلى) األفضل) A من متدرج لمقياس

 في الفشل/  النجاح عالمة إعطاء يتم. النجاح لدرجات أدنى
 االختبارات بعض

  
 بنما

 A  امتياز   91-100
 B  جيد  81-90
 C  منتظم  71-80
 D  الحد األدنى للترفع  61-70

 F  فشل  0-60
 

 البيرو
15-20 or 90-100 A 

13-14 or 80-89 B 
11-12 or 70-79 C 

0-10 or 0-69  F  
 0-20أو مقياس من  0-100يستخدم مقياس من 

 
 بولندا

5 (70-100%)  A/A+ 
4.5 (60-69%)  B/B+ 
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4.0 (50-59%)  C/B 
3.5 (40-49%)  D/C+ 
3.0 (35-39%) C 
> 3 (10-34%)  F 

  
 البرتغال

 A  ممتاز   18-20
 A جيد جدا  16-17
 B  جيد   14-15
 C  كافي   10-13

 D/F  غير مجتاز 1-9
 ، 20-0 من مقياس على البرتغال في الدرجات توزيع يتم
 .النجاح درجة أدنى هي 10 مع
  

 رومانيا
9-10 A 

7-8 B 
5-6 C 
0-4 F  

 
 روسيا

 A  ممتاز  5 
 B  جيد 4
 C  مقبول 3
 F  غير مقبول 2
 

 السنغال
14-20 A 

12-13.9 B+ 
11-11.9 B 

10.5-10.9 B- 
10.1-10.4 C+ 

10 C 
9-9.9 C- 
8-8.9 D  
0-7.9 F  

 
 سنغافورة

Class I A+ 
Class II i A 

Class II ii B 
Class III C 

 
 سلوفينيا

 A    ممتاز 10
 A  جيد جدا 8-9

 B  جيد 7
 C  مقبول 6
 F  غير مقبول 5

 جنوب افريقيا
75-100 (pass w/ distinction) A 

70-74 (pass) A- 
60-69 (pass) B 

50-59 (pass)  C 
49 or below F 

  
 اسبانيا

 A  الدرجة الفخرية   10
 A  امتياز  9.9–9

 +B  جيد   8.9–7
 -B  مقبول  6.9–5

 F  مشوق   4.9–0
 رسوب للطالب لم يقدم
Apto  وهي تعادل اجتياز االمتحان في النظام االسباني

 6تعتبر جيد جداً و  7-8و تعتبر ممتاز  10والعالمة 
هي العالمة الدنيا للنجاح في  Aprobadoمتوسط وكلمة 

  المقرر الدراسي
  

  السويد
VG      اجتاز بامتياز  

G  اجتاز  
U  فشل  

نظراً لعدم وجود نظام تحويل واضح من النظام السويدي 
الى النظام األمريكي لذلك يتم التحويل من النظام السويدي 

الى األوربي ومن ثم تحويل من النظام األوروبي الى 
  النظام األمريكي ويترك هامش للجامعة التي تقوم بالمعادلة

  
 سويسرا

5.5 - 6  A 
4.5 - 5.4 B 
4.0 - 4.4 C  

<4 F 
  

 تايوان
80-100 A 

70-79 B 
60-69 C 

0-59  F 
 

 تانزانيا
 A الشرف مرتبة مع األولى الدرجة
 ، الشرف مرتبة مع الثانية الدرجة

 +A-/B األعلى القسم

 ، الشرف مرتبة مع الثانية الدرجة
  األدنى القسم

B 

 C  اجتاز
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 تايلند
A A 
B B 
C C 
D D  
F F 
 

 تركيا
AA (90-100)  A 

BA (85-89) B+ 
BB (80-84)  B 
CB (75-79) C+ 

(70-74)  CC C- 
(65-69)  DC F 

DD (60-64)  F 
FD (50-59)  F 

FF (<49)  F  
 

 االمارات
A, A-  ممتاز  A 

B+, B, B-   جيد  B 
C+, C, C-  مقبول  C 

 D ضعيف  D 
F  رسوب  F 
  
 

 المملكة المتحدة
 A األول  70-100  

 +A-/B  الثاني األعلى  60-69
 B  الثاني األدنى 50-59

 -B  الثالث  40-49  
  C  اجتياز  39-30  

 F  أقل منها يعني الرسوب 30
نظام الترميز  من بدالً  مئوية كنسب الدرجات إعطاء يتم

   الدنيا النجاح درجة هي 40%
  

 االورغواي
S   امتياز  A 

MB  جيد جدا B 
BMB  جيد جدا جيد  B 

B  جيد  C 
R   منتظم  D 
D  منقوص  F 
  

 فيتنام
 A  ممتاز  ,8-10

 B  جيد  ,6-7
 C  اجتياز  ,5

  F  رسوب  ,0-4

  


