
  

                               
     

 
                     

 
      

 
 

    
 

  
   

                   
           

   

    
                

          
   

    
                

                
   

    
      

   
    

    

   
              

         
    

 
 

    
   
            

         

  
 

   
   

 

  

ARABIC 

 بالطلا رومأ ءایولأ ىلا ةالسر

 ةسرمدلابلاصألتاوبلاطلاعمھاتویحتمةشقامنورریقلتااھذىلععالطألاكمنبولطمال .بلاط لليسارلداءاألداىلعكعالطألعابیسأةعستىمدىلعةمتدمةسیاردةسن عرب ةرتفلكةایھنعدبكلیأرریقلتااھذلاسرأمسیت
 .ةیفاضإ تاومعلم وأ تاحیضوتال ضبع ىعل لوصحالب تبغر ذاإ

 .ھیعل يعرشاليصولاوأبالطالرأميول عالطإىعل لیدلةباثبمھنلكریرقتلايفءاجامىعل كتقفوامةرورضالبينیعالعیقوتال.يالتلايسرادالمویاليفھتداعوإ ریرقتلاذاھىعل عیقوتلاةسردمالكنمبطلتدق

 ةطسوتلما سردالما بالطل تاجردال ریرقت يف تاالمعال حرش

فیرعتلا من سیاقمال
 %100 

 من سیاقمال
 مزلرا 4.0

ةیومكحال ساكفریف ةطعاقم سردام يف تاساردال جامنرب يف ةددحلما ترااوالمھ ةدامال ىوتحبم ةفرمع رھظ ُ  تاسینحلتا ضعب عم ،FCPS ی يذال بالطال ىوتسم ىال ریشی
 .ةعونتم تالاجم يف لئاسلما لح ىعل ةفرعلما كتل قیبطتو ،ءداألا ىعل ةبظوامال و/أو ةقدال يتیحان نم ةبوطلالم

100-93 4.0-3.8 A 

92-90 3.7-3.4 A-

ا اكسفریف ةطعاقم سردام يف تاسرادال جامنرب يف ةددحلما ترااھوالم ةداملل يساسألا ىوتحالمب ةفرمع رھظ ُ  ىلا ةجاحب ھنكل ،FCPS ةیومكحل ی يذال بالطال ىوتسم ىال ریشی
 .لئاسمال لحل ةزماللا تراالمھا باستألك ةییملتعال تاربخالو لعمال نم دیزالم

89-87 3.3-3.1 B+ 
86-83 3.0-2.8 B 
82-80 2.7-2.4 B-

 سرادم يف تااسردلا جمانرب يف ةددحلما تارامھوال ةدالمل يساسألا ىوتحالمب ةفرلمعا باستألك ةییملتع ترابخو ریبك لشكب لعمال ىال ةجاحب يذال بالطال ىوتسم ىال ریشی
. ةیموحكلا ساكفریف ةعطاقم FCPS ةییمتعللا ترارقمال لسسلت يف يالتلا ىوتسلمل ةبولطمال ةیساسألا طورشال ءافیتسأل ةرورضالب يفتك ال ،ةیئانھ ةمالكع .لئاسالم لحل ةزماللا

79-77 2.3-2.1 C+ 
76-73 2.0-1.8 C 
72-70 1.7-1.4 C-

یف ةعطاقم سرادم يف تااسردلا جمانرب يف ةددحملا تاراھملا وأو/ ةداملل ياسألسا وىتحملاب ةفرعم رھظ ُ  ةجاحبو FCPS ةیومحكلا اكسفر ی مل ذيلا بلاطلا وىتسم ىلا رییش
 .حاجنلا قیقحتل ةییملتعال تاربخلوا لعمال نم دیزلما ىال

69-67 1.3-1.1 D+ 

66-64 1.0-0.8 D 

ت يتال مامھال لكم ُ ةولبقم ربتعُ ی مل يذال بالطال ىوتسم ىال ریشی  ریدم وأ يیمتعللا قیرفلا وأ ةمعلالم لبق نمُت بابسأل ةیسرادلا ةنسال نم عبرلا كذل ةجردل ةیساسألا تانومكال دع
بلاطلل ياسردلا مدقتلا ریرقت يف ةجرد ىلع لوصحلاو "لمتكم ریغ" ةمالع لیدتعل كذلو ةنیمع ةینمز ةرتف نمض لعمال ضیوتع بلاطلا نم بوطلم .ھنع بونی نم وأ ةسردالم 63-50 0.7-0 F 

 .ةیسرادال ةنسال نم قحالال عبرال يف

WP 
WF 
NM

I* 

 احجن عم باحسنأ

 بورس عم باحنسأ
.ةسردم/الفصلا ذاھ يف ایھف قحتمللا ةریصقال ةرتفللًارظن بالطلا ذاھ ءداإل مییقت ءراجإ ىعل ةردقالم مدع ة:مالع دجوت ال
 .ةابتثةائیھنةجركد ةمالع الهھذ ءاطعأزوجیال )=لمكتمرغی(

)W/H(لعمالتدااع

S 
N 

LS-ISD-MS Report Card Interpretation of Marks 

 ةیضرملعم تدااع
 لمعلا تاداع يف نیحست ىلا ةجاحب




