
 

 

 

 (ةاألمريكي اار الدولي )الدبلومـللمس ل التنظيميالدلي

 من الصف التاسع وحتى الثاني عشر ةاألمريكي ايبدأ برنامج الدبلوم 

  حسب خطة معدة لكل دفعة  ساعة فأكثر 24المطلوبة للتخرج الساعات المكتسبة عدد

 وتفصيل الساعات المطلوبة كما يلي:

 ساعات مكتسبة من مادة اللغة اإلنجليزية  4 .1

 ساعات مكتسبة من مادة الرياضيات 4 .2

 ساعات مكتسبة من مادة العلوم 4 .3

 ساعات مكتسبة من مادة الدراسات االجتماعية 4 .4

 ساعتان مكتسبة من مادة اللغة العربية .5

 ساعتان مكتسبة من مادة الكمبيوتر )تقنية معلومات( .6

 الرياضة البدنيةساعتان مكتسبة من الفنون و .7

  ساعتان فأكثر مكتسبة من مواد اختيارية .8

  ساعة دراسية  للمادة الواحدة في العام الكامل 140-130= ساعة مكتسبة 

 يوما   180دقيقة لمدة  45 – 40حصة مدتها  =                

 أسبوعا )عاما  دراسيا ( 36حصص أسبوعيا للمادة لمدة   6 - 5=                 

  والمعدل التراكمي الدرجاتسلم  

GPA Letter Grade Percentage Grade 

4 A+ 96-100 

4 A 93-95 

3.7 A- 89-92 

3.3 B+ 86-88 

3.0 B 83-85 

2.7 B- 79-82 

2.3 C+ 76-78 

2.0 C 73-75 

1.7 C- 69-72 

1.3 D+ 66-68 

1.0 D 63-65 

0.7 D- 60-62 

0.0 F 0-59 
 

  حساب المعدل التراكمي 
 (..الخ3) + الساعات المكتسبة منها X( 2المعدل التراكمي للمادة ) +الساعات المكتسبة منها  X( 1المعدل التراكمي للمادة ) 

 مجموع الساعات المكتسبة                                             

 

 

 أدوات التقويم 

 االختبارات بأنواعها .1

  مسرحيةتقييم ذاتي ، ،  ملف إنجازات، عرض  ، مشروع، )بحث أو تقريرأنشطة منوعة  .2

 ..الخ(مسابقة ، عرضم
 المشاركة الصفية .3

 الواجبات المنزلية .4
 

  وذلك للفصل درجة إختبارات  40درجة أعمال الفصل الدراسي و  60توزع الدرجات إلى

 .الفصلين كدرجة نهائية آخر العام درجات المادة في الدراسي الواحد ويؤخذ معدل
 

  وتستلم الطالبة  ساسية إثنان في كل فصل دراسي )نصفي ونهائي(االختبارات األمجموع

 . مرات في السنة 4تقريرا بعد كل موسم اختبارات أي 
 

  للمواد التي  %50ولكل المواد التي تعطى باللغة االنجليزية   %60درجة اجتياز االختبار

 .تعطى باللغة العربية
 

 ( تعيد االختبار وفي %60ر النهائي )حاصلة على أقل من الطالبة الراسبة في ورقة االختبا

إعادة االختبار في بداية وتكون  (%60حال اجتيازها تعطى لها درجة االجتياز فقط )

الفصل الدراسي الثاني لمن لم تجتاز اختبار مادة في الفصل األول ، وبعد إصدار التقارير 

مادة في الفصل الثاني  ويشمل االختبار  بأسبوع نهاية العام الدراسي لمن لم تجتاز اختبار

االختبار التحصل  وفي حال عدم حضورالطالبة منهج الفصل الدراسي الذي لم تجتازه فقط

 .( Incomplete( وتكون درجتها في المادة )لم تكمل creditعلى الساعة المكتسبة )

 

  الطالبة التي لم تجتاز المادة ككل أي حصلت علىF اختبار الدور الثاني  تدخل كدرجة للمادة

وتختبر في المنهج كامال وفي حال عدم االجتياز تحمل معها المادة للعام القادم في وقت 

في حال تكرر الرسوب ال تسجل الطالبة للعام التالي نظرا  لعدم و إضافي وبإجراءات معينة

 .توافق مستواها مع المستوى المطلوب
 
 

  تغيب الطالبة المتكررعن الحصص يفقدها جزءا  من الساعات المكتسبة للمادة مما قد يؤخر

 .كمياإضافة إلى أنه يؤثر على المعدل الترتخرجها في نهاية المرحلة الثانوية 
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