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 UW IN THE
HIGH SCHOOL )برنامج جامعة 

واشنطن في المرحلة الثانوية( 
 UW معرفة درجاتك في

وتحويل وحدات UW الدراسية

تهانينا!
  UW in the High School من خالل برنامج UW اآلن بعد أن أكملت، أو اقتربت من إكمال، إحدى المقررات الدراسية في
ط للمستقبل واعرف كيف ستحصل على درجاتك، وكيف ستكتب معلومات  )UWHS، جامعة واشنطن في المرحلة الثانوية(، خّطِ

هذه الدورة الدراسية في طلبات االلتحاق بالجامعة، وكيف يمكنك تحويل وحداتك الدراسية في UW إلى كلية أو جامعة أخرى.

معرفة درجتك النهائية في دورة UW الدراسية
فور االنتهاء من دورتك الدراسية في UW، يمكنك معرفة درجتك النهائية من خالل عرض سجل درجاتك غير الرسمي )أو السجل األكاديمي( على اإلنترنت. وال تُسجل درجتك 

النهائية في سجل درجاتك في UW حتى يرسلها الُمعلِّم المتابع لك إلى UW. وحتى ذلك الوقت، ستجد في سجل درجاتك العالمة "X" في خانة الدرجة النهائية للدروة الدراسية، وهو 
مجرد حرف مؤقت حتى تسجيل الدرجة النهائية.

ج وااللتحاق بـجامعة UW في العام المقبل؟ هل تريد التخرُّ
أنت على أتم استعداد لذلك! ودورتك الدراسية في UW من خالل برنامج UWHS قد أصبحت بالفعل جزًءا من السجل الخاص بك في جامعة UW. وتكون درجتك ووحداتك 

.UW ج الخاصة بـ الدراسية في سجل درجاتك في UW وسيتم احتسابها ضمن متطلبات التخرُّ

ج وااللتحاق بكلية أو جامعة أخرى في العام المقبل؟ هل تريد التخرُّ
ستحتاج إلى طلب تحويل وحداتك الدراسية لدى UW إلى الكلية أو الجامعة الخاصة بك. وإلجراء ذلك، يجب الحصول على سجل درجات رسمي من UW. وال يمكن طلب سجالت 

الدرجات الرسمية إال من خالل اإلنترنت. وتأكد من أن درجات UW الخاصة بك قد ظهرت بالفعل قبل طلب سجل الدرجات.

هل تريد التقدُّم بطلب لاللتحاق بكلية في المستقبل؟
احفظ معلومات دوراتك الدراسية لدى UW. ومع علمك بالدورات الدراسية التي أكملتها في UW ودرجاتك النهائية، يصبح استيفاء طلبات االلتحاق بالكليات أكثر سهولة، ألنه عادة 

ما يتطلب ذكر الدورات الدراسية الجامعية السابقة.

ماذا إذا كانت درجتك في دورات UW الدراسية منخفضة؟ 
إذا كنت متخوفًا من حصولك على درجة منخفضة في إحدى الدورات الدراسية لدى UW، فيمكنك االنسحاب من الدورة الدراسية، والذي يعني إلغاء تسجيلك بها. ولن تظهر أي 
درجة أو وحدات دراسية في سجل درجاتك لدى UW. وال يحق للطالب استرداد أي أموال عند االنسحاب من دورة دراسية. ويمكنك أيًضا تغيير درجاتك في UW من الدرجات 

.UW الرقمية إلى تقدير "مقبول" والتي لن تُحتسب ضمن معدل درجاتك في

ل بالتواصل مع مكتبنا على  تصفح هذا الموقع اإللكتروني للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سجالت الدرجات، وتحويل الوحدات الدراسية، وسياسات الدرجات أو تفضَّ
.uwhs@uw.edu البريد اإللكتروني
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