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9102/9191عن الفصل الدراسي الثاني  طالب كلية اآلداباإلجراءات االستثنائية لتقييم   

تقرر إجراء  01/4/9191بتاريخ  922للجامعات رقم / األعلىبناًء على قرار المجلس 

بعد  9102/9191عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  الدراسية الرابعة  الفرقةأمتحانات 

-إنتهاء أزمة كورونا ، أما الفرق الثالث األولى والثانية والثالثة يتم اتخاذ اإلجراءات التالية :  

 بحث إجراء عن طريق دراسي الثاني الشفويه والتحريرية إستبدال أمتحان الفصل ال -0

 .مرجعي أو مقال بحثي أو مشروع بحثي 

على كل عضو هيئة تدريس يقوم بتدريس مقرر ما ، التواصل مع الطالب لتحديد آليات  -9

 عمل البحث المطلوب ومعاييره.

 .ال توجد أعمال سنة أو ميدتيرم أو تكليفات للطالب عن الفصل الدراسي الثاني -

ويقيم عليه ناجح أو راسب ، يجري الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  والمعاقين بحث  -

 مع مراعاة قدراتهم الخاصة.

 .01/1/9191حتى  Onlineاستمرار التواصل مع الطالب  -3

تقيم األبحاث المقدمة من الطالب إما ناجح أو راسب ، وال توضع أية تقييمات رقمية  -4

 الدراسي الثاني. لمواد الفصل

وتقييمها وتسليم  Onlineأستاذ كل مادة مسئول عن تجميع أبحاث الطالب في مادته  -

كشف للكنترول موقع من المصحح األول والثاني . بعد إطالع رئيس القسم على كشف 

 النتيجة.

سوف تؤجل امتحانات مواد التخلف والمقاصة والباقون لإلعادة ومن الخارج إلي ما بعد  -1

 إنتهاء األزمة، وسيجري فيها الطالب إمتحانات تقيم بدرجات رقمية.

من تقدم بعذر مقبول عن مواد الفصل الدراسي الثاني بأكملها يقوم بعمل أبحاث تقيم  -9

أو أكثر من مواد الفصل الدراسي  عن مادةمقبول بناجح أو راسب، أما من تقدم بعذر 

 .رقميةفي مواد العذر وتقيم بدرجات إمتحانات الثاني سوف يؤدي 
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 . تكون األبحاث فردية -7

 وضع معايير مسبقة لتقيم األبحاث المقدمة من الطالب. -1

 يتم اعتماد كل اإلجراءات من مجالس األقسام ومجلس الكلية وترفع إلى مجلس الجامعة. -2

              

 

 

 

 الكلية عميد                                                                                  

 (  السالم عبد سهير د.أ)                                          


