
 والتقويم الفصلي الدراسة عن بعد 

 هـ1441لفصل الدراس ي الثرني املقررات النهرئي  تختارر لا و

 

ً
 
املعلنة ات وزارة التعليم قراًروبناء  على  ،للظروف الراهنة بخصوص تفش ي فايروس كرونا نظرا

وتوجيهات إدارة الجامعة بشأن اختيار افضل الخيارات والطرق  هـ01/8/0440يوم الجمعة 

، فيما يصب في ء الطالب الفصلي والنهائييسرها الستكمال العملية التعليمية وتقويم أداوأ

ًمصلحة الطالب في املقام ألاول. قرر مجلس كلية الهندسة ما يلي:

استمرار العملية التعليمية عن بعد على أن يتم تقديم املادة العلمية للطالب حتى نهاية الفصل  -0

ه(، مع استمرار استخدام 0440شعبان  01الدراس ي الحالي حسب التقويم الجامعي املعتمد )

 الطالب.ابنائنا على  التيسيًراملعتمدة من الكلية وبما يضمن املستمر وسائل التقويم 

)بكـــــالوريوس ودراســـــات عليــــــا(  الدراســـــ ي ًرزيـــــادة الـــــدرجات املخصصـــــة للعمـــــال الفصـــــلية للمقـــــًر -2

ويكـون تحويـل درجـة . درجـة للتقـويم النهـائي 21كليـة، ودرجـة مـن إجمـالي الدرجـة ال 81بحيث تكـون 

 بة وتناسب وليس بزيادة التكاليف:كنس 81إلى  01ألاعمال الفصلية من 

 ً X 81{ ÷ 01( 01)درجة ألاعمال الفصلية من {=   81درجة ألاعمال الفصلية من  

هـ 28/8/0440للمقررات الدراسية قبل يوم  81إشعار الطالب بدرجة ألاعمال الفصلية من  -0

ليتمكن الطالب من اتخاذ القرار املناسب باالعتذار عن مقرر أو عدد من املقررات أو من الفصل 

 .من عدمه الدراس ي

 لاتختاررات النهرئية: -4

جدول وحسب  هـ(0440رمضان  0لبدء في عقد إلاختبارات النهائية في وقتها املقرر لها )ا -أ

ً.ختبارات النهائية الذي تعلنه الكلية قبل نهاية الفصل الدراس يإلًا

ًعن طريق البالك بورد أو إلايميل أو غيره.النهائي لجميع املقررات الاختبار تنفيذ  -ب

ًرسال إلاختبار  للطالب إئة التدريس )أستاذ املقرر( بيقوم عضو هي -ج
 
مع بداية  إلكترونيا

الكلية قبل نهاية الفصل  ختبارات النهائية الذي تعلنهاملعلن في جدول الًا ختباًرموعد الًا

 مع نهاية الزمن املحدد لالختبارالطالب بيقوم ، ًوالدراس ي
 
مع  .إرسال إلاجابة إلكترونيا



دقيقة من زمن الاختبار في شهر رمضان  01مالحظة قرار مجلس الجامعة باستقطاع 

ًالفضيل.

 التدريب العملي:  -5

الطالب لتزام امع  التي يتدرب فيهايستمر  الطالب في تدريبه العملي بناء  على أنظمة الجهة 

لب من خالل التقارير ألاسبوعية + التقرير السري بتقديم التقارير الدورية، ويتم تقييم الطا

ً.املقدم من الطالب التقرير النهائي+  التدريب ةاملقدم من جه

 مشرريع التخرج:  -6

تعتمدها لجنة املشاريع بالقسم مع ضرورة عن بعد حسب آلالية التي يتم تقييم الطالب 

 تسليم الطالب لبحث مشروع التخرج.


