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 توضيح: يهدف هذا المنشور إلى   
 كيفية حساب المعدل؛ 
  كيفية اكتساب األرصدة في الليسانس؛ 
  السنة األولى إلى السنة الثانيةاالنتقال من شروط ( في الليسانسL1  إلىL2 .) 

 حساب المعدل -

 2[ ÷  )امتحان المحاضرة( + )نقطة األعمال الموجهة و/أو التطبيقية(]  معدل المقياس = •
المقياس على المحاضرة فقط )عدم وجود أعمال موجهة وال تطبيقية( تعتبر نقطة امتحان المحاضرة هي  وفي حالة احتواء 

 معدل المقياس المعني. 
 .(10)يساوي أو يفوق عشرة  هعدلميعتبر المقياس مكتسبا إذا كان 

 

    = MUEمعدل الوحدة التعليمية •
 

MUE = ∑(Mi∗Xi)

∑ X𝑖
  

 بحيث: 
 i           مقياس ما في الوحدة التعليمية المعنية، مثالi=1  المقياس األول في الوحدة التعليمية المعنية 
 Mi        معدل المقياسi 
 Xi         معامل المقياسi 
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 (Xiمجموع معامالت مقاييس نفس الوحدة التعليمية )مجموع 
 [((Xi)× معامله (Mi))معدل كل مقياس لنفس الوحدة مجموع ]
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 ∑ X𝑖     مجموع معامالت مقاييس الوحدة التعليمية المعنية 

وبالتبعية تكتسب كل مقاييس   .(10)يساوي أو يفوق عشرة ها عليه فيتعتبر الوحدة التعليمية مكتسبة إذا كان المعدل المحصل 
أي وحدة مكتسبة، بمعنى إذا كان معدل الوحدة التعليمية عشرة أو أكثر وهناك مقياس ضمنها معدله أقل من عشرة، فيعتبر هذا  

وهذا ما يعرف بطريقة التعويض  بشرط عدم إقصاء الطالب)ة( من أي مقياس في الوحدة التعليمية المعنية.المقياس مكتسبا 
 بين مقاييس كل وحدة تعليمية.
( غير مبررة أو خمس غيابات 03اإلقصاء يكون في حالة الغياب لثالثة حصص )أي أنه في حالة اإلقصاء )

حتى مع  غير مكتسب( من مقياس يعتبر هذا المقياس ولو كانت مبررة، أو بقرار تأديبي صدر في حق الطالب
 .10التي يقع فيها بمعدل أكبر أو يساوي اكتساب الوحدة 

 
 =   MSمعــدل السداسي •

𝑴𝑺 =
∑(𝑴𝑼𝑬𝒋∗𝒁𝒋)

∑ 𝐙𝒋 
 

   بحيث:
 j            االستكشافية أو المنهجية...( الوحدة التعليمية المعنية )األساسية أو 

  MUEj  معدل الوحدة التعليميةj 

 Zj          معامل الوحدة التعليميةj 

 ∑ Zj     مجموع معامالت الوحدات التعليمية للسداسي المعني 

)أو المقاصة( كل الوحدات  وبالتبعية تكتسب بالتعويض   .(10)يساوي أو يفوق عشرة    ه عدلميعتبر السداسي مكتسبا إذا كان  
التعليمية المنتمية للسداسي وكل المقاييس في السداسي المكتسب )الذي معدله عشرة أو أكثر(، بمعنى أنه إذا كان معدل السداسي 

ة( بشرط عدم إقصاء الطالب)عشرة أو أكثر وهناك وحدة تعليمية ضمنه معدلها أقل من عشرة، فتعتبر هذه الوحدة التعليمية مكتسبة،  
 أو المقاصة( بين الوحدات التعليمية لنفس السداسي. )وهذا ما يعرف بالتعويض      من أي مقياس داخل السداسي المعني.

 (Zjمجموع معامالت نفس الوحدات التعليمية )مجموع 

 [((Zj)× معاملها (MUEj))معدل كل وحدة تعليمية مجموع ]
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حتى مع اكتساب السداسي الذي يقع فيه  غير مكتسبنه في حالة اإلقصاء من مقياس يعتبر هذا المقياس  أي أ
 .10بمعدل أكبر أو يساوي 

   = MAالمعـدل السنوي  •

MA=
∑ (MUEj*Zj)

∑ 𝐙𝒋
 

 بحيث: 
 j          الوحدة التعليمية المعنية )األساسية أو االستكشافية أو المنهجية...( للسداسيين المعنيين 
  MUEj  معدل الوحدة التعليميةj 

 Zj         معامل الوحدة التعليميةj 

 ∑ Zj     الوحدات التعليمية للسداسيين المعنيينمجموع معامالت 
 ،2معدل السداسي األول والثاني علىالمعدل السنوي ال يحسب بقسمة مجموع 

 = يعطي نتيجة خاطئة 2)معدل السداسي األول + معدل السداسي الثاني(÷

وبالتبعية ُيكتسب   .(10)تعتبر السنة مكتسبة إذا كان المعدل المحصل عليه في السنة المعنية يساوي أو يفوق عشرة 
نة المعنية )الذي معدلها عشرة أو أكثر(، بمعني إذا كان المعدل السنوي السداسيان والوحدات التعليمية المنتمية للسداسيين من الس

وهذا ما يعرف بالتعويض بين  عشرة أو أكثر وهناك سداسي ضمنه معدله أقل من عشرة، فيعتبر هذا السداسي مكتسبا.
 السداسيات.

    مالحظات هامة جدا 
)السطر األخير من المادة من مادة أو من وحدة تعليمية االستفادة من التعويض.  المقصىال يسمح للطالب 

 (.712من القرار رقم  25رقم 

بمعنى أنه في حالة اإلقصاء في مقياس ما، فإن ذلك المقياس يعتبر غير مكتسب حتى في حالة كون المعدل السنوي أكبر  
 حتى في حالة االنتقال بديون. )محاضرة وأعمال موجهة(  ، وبالتالي يعيد الطالب دراسة هذا المقياس في السنة الموالية  10أو يساوي  

 )خالل السنة( (Zjمجموع معامالت نفس الوحدات التعليمية )مجموع 

 )خالل السنة([(Zj))× معاملها (MUEj))معدل كل وحدة تعليمية مجموع ]
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 األرصـــدة اكتساب  -2

تكتسب األرصدة بناء على معدل المقياس أو معدل الوحدة التعليمية أو معدل السداسي أو المعدل السنوي. أي تكتسب  
 األرصدة بإحدى الطرق التالية:

 . 10األولى: على مستوى المقياس، أي كون معدل المقياس أكبر أو يساوي 
 بالتعويض بين مقاييس كل وحدة تعليمية فقط.الثانية: على مستوى الوحدة التعليمية، أي 

 الثالثة: على مستوى السداسي، أي بالتعويض بين الوحدات التعليمية لنفس السداسي.
 الرابعة: على مستوى السنة، أي بالتعويض بين سداسيين لنفس المستوى )األولى أو الثانية أو الثالثة(. 

فتكتسب أرصدة جميع الوحدات التعليمية )األساسية    أو أكثر  (10)يساوي عشرة  إذا كان المعدل السنوي    :السنةعلى مستوى    -4.2
رصيدا(. وهذا خاص بطور الليسانس فقط. بشرط أال   60)  واالستكشافية والمنهجية( المشك ِّلة للسداسيين من نفس السنة الدراسية

 من مقياس ما ألي وحدة تعليمية في السداسيين معا. مقصى  يكون الطالب 

فتكتسب أرصدة جميع الوحدات التعليمية   أو أكثر  (10)يساوي عشرة  إذا كان معدل السداسي لسنة ما    :السداسيلى مستوى  ع  -3.2
من مقياس ما   مقصى  رصيدا(. بشرط أال يكون الطالب  30)األساسية واالستكشافية والمنهجية واألفقية( المشكلة لنفس السداسي)

 ألي وحدة تعليمية في السداسي المعني. 

  (10)يساوي عشرة : إذا كان معدل الوحدة التعليمية )األساسية أو االستكشافية أو المنهجية( على مستوى الوحدة التعليمية -2.2
من   مقصى  يكون الطالب  فتكتسب أرصدة جميع مقاييس نفس الوحدة التعليمية مهما كان معدل هذه المقاييس. بشرط أال أو أكثر

 مقياس داخل نفس الوحدة التعليمية. 

فتكتسب أرصدة هذا المقياس    أو أكثر   (10)يساوي عشرة  إذا كان المعدل المحصل عليه في المقياس  على مستوى المقياس:    -1.2
ذا كان معدل نفس المقياس   ألي مقياس معدله   (00)فال تكتسب األرصدة، أي يكون الرصيد المحصل صفر    أقل من عشرةكاملة، وا 

 يقل عن عشرة . بمعنى أنه ال يوجد اكتساب جزئي لألرصدة.

 (712من القرار رقم   31)المرجع: المادة  شروط االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية -3
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 رصيدا، فيكون ناجحا دون ديون.   60إذا تحصل الطالب على  االنتقال دون ديون: -1.3

بشرط أن يكون ثلث ، ]60-30]أي بين  60رصيدا أو أكثر وأقل من  30تحصل الطالب على  إذا االنتقال بـديون: -2.3
 .من هذه األرصدة محصلة في سداسي والباقي في السداسي اآلخر (3/1)

األقل في السداسي األول أو الثاني والباقي في على  أرصدة 10بمعنى أنه يستوجب على الطالب الحصول على 
 السداسي اآلخر.
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