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 و اآلجراءات العامة التي ستتبع لتقييم جميع الطالبالخطوات اآلجرائية 

 أثناء مواجهة فيروس كورونا 2020-2019للعام الدراسي 

 جميع مراحل النقل والتطبيقية النظرية تباراتخاالال :أو 
  التي كان من المزمع عقدها في الفصل وجميع أعمال السنة يلغى إجراء اإلمتحانات التحريرية والشفوية

 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع 2019/2020الدراسي الثاني للعام الجامعي 
، ويستبدل بتلك اإلمتحانات بناء على قرار ية )المجموع التراكمي(الكلي للدرجات في كل السنوات الدراس

 من مجلس الجامعة 
 

  في سنوات النقل من خالل مشروع بحثي طالبالتقويم أن يتم و  ةبحثي اتمشروعلإعداد الطالب. 
 

   في محتوى الفصل الدراسي الثاني للمواد الغير ممتدة  ومحتوى الفصل الدراسي  طالباليتم تقويم
 . ول والثاني في المواد الممتدةال 

 

  المختلفة القائمة على االدلة ومستندة على ما تم دراسته، ويتضمن احدى استخدام طرق البحث يتم
 دراسة حالة / مشروع بحثي/  مقالة بحثية              البدائل التالية:

 

 عة يوزع عليها طالب وكل مجمو  20وكل  مجموعة تتكون من  تم تقسيم الطالب الي  مجموعات
للمشروع المطلوب  هالمشروع المطلوب تقديمه لكل مادة وكل طالب يقدم بحث منفرد برؤيته ووجهة نظر 

 .من مجموعته
 )في المادة ال ترصد درجات للطالب )وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط. 
  ( التي أعدها اسة الحالةدر  –المشروع بحثى  –وفى حال عدم قبول الرسالة البحثية ) المقالة البحثية

 أخربحث بإعادة التقدم ب لنفس الموضوع فرصة أخرى بذات الوسيلة منح يتمالطالب في مقرر أو أكثر 
المقدمة منه للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في  البحاثوإذا لم تقبل  أسبوعين في مدة ال تزيد عن
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  بالنسبة لإلمتحانات التي أداها الطالب في الفصل الدراسي الول  يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم
ليها في تلك والقواعد التي اديت االمتحانات بناء عليها بما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا ع

 .اإلمتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية )المجموع التراكمي( 
 

  من الطالب لمناقشة البحاث5يتم العالن عن اخذ عينة عشوائية تمثل %. 
 . سيتم تكريم أفضل عشر ابحاث لكل مادة 
  وماي 7موعد أقصاه  مايو الى 3يبدأ العالن عن البحاث بدء من 
 صباحا الى  10من الساعة  (01110997330) على رقم مباشرةالتواصل لل  محمول خط تخصيص تم

 .فى حالة وجود أى مشكلةعصرا  4
 2020 /28/6حتى يوم  31/5/2020إعتبارا من يوم األحد الموافق  يبدأ تسليم األبحاث . 
  أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد  مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائلأبحاث عدم قبول اية

أو متشابهة مع زميل أخر او يكون  مجرد نقالً لما ورد بأحد المقاالت أو الرسائل أو المراجع العلمية

% وفي هذه الحالة سيعتبر الطالب راسب في البحث وعليه التقدم مرة 20نسبة األقتباس اكثر من 

 أخرى في الدور الثاني.

 جميع مراحل النقلية لالعمل ختباراتاال: ثانيا

 التي كان مقرر عقدها في نهاية  في الفصل الدراسي الثاني عمليةالمتحانات يؤجل التدريب العملي و األ

الفصل الدراسي الثاني إلجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، أو في بداية العام 

 .الجامعي الجديد 

 و الدراسات العليا ية النهائيةالفرق الدراس ختباراتا: ثالثا
 

 تؤجل اإلمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل و الدراسات العليا  الفرق الدراسية النهائية

 الدراسي الثاني إلجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراس


