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 2021 – 2020 األكاديميالعام  –مدمج عام التعليم ال

 1202 ربيعأنظمة خاصة بفصل 
 

ُص هذه الوثيقة  في كلية الشرق األوسط  األنظمَة الخاصة ومنهجية التقييمتلخِّ
انتشار وباء  جائحة (، في ضوء معطيات2021ربيع ) ثانيال الدراسيفي الفصل 

 . 19-كوڤيد
 
 2021ربيع األنظمة الخاصة ومنهجية التقييم الخاصة بفصل قد تم صياغة هذه و

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في خطاب وزارة آخذين في اإلعتبار 
م في  2020ديسمير  9الصادر بتاريخ  السلطنة  الكلية،وإستراتيجية التعليم والتعلُّ

 2020والصيف  2020للفصول السابقة بفصلي الربيع  ةألداء الخاصتقارير تقييم او
الجامعات في أنحاء العالم أثناء االستجابة  والمنهجيات المتبعة في، 2020والخريف 

؛ ووثائق االسترشاد الصادرة عن هيئة ضمان الجودة 19-كوڤيدجائحة انتشار ل
 اديميين والمهنيين بما فيهم معهد؛ والنصائح من شركائنا األك(QAA) البريطانية

المكتبات  والمعهد المعتمد للمهنيين في مجال (ICEالمهندسين المدنيين )
واآلراء من قبل أعضاء في المملكة المتحدة؛ واالستشارات ( CILIP) علوماتوالم

 في الكلية. الطلبةالهيئة األكاديمية و
 

"اإلجراءات وتحلُّ هذه األنظمة محل األنظمة الواردة في الوثيقة المعنونة بـ 
ق كل األنظمة "2020الخريف   عمة ومنهجية التقييم الخاصة بفصلالدا . وتطبَّ

أيًضا. ويجب  2021 ربيعالاألكاديمية الواردة في دليل الطالب عموًما على فصل 
قراءة األنظمة الخاصة ومنهجية التقييم جنًبا إلى جنب مع األنظمة الواردة في 
دليل الطالب. وفي حال وجود أي اختالف بين األنظمة الواردة في الوثيقتين، فإن 

ق في فصل الربيعاصة هذه األنظمة الخ  .   2021 الواردة هنا تطبَّ
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تطرأ على تطبيق هذه المنهجية قد عدًدا من التغييرات أنَّ  المهم مالحظةومن 
في أي وقت أثناء الفصل الدراسي بناًء على المراجعة المستمرة والتوجيهات 

 19-كوڤيدالمكلفة بمتابعة تأثيرات جائحة عن اللجنة العليا تي قد تصدر اإلضافية ال
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار أو عن كليهما مًعا في ضوء أو وزارة 

السلطنة. ويجب مواصلة إبالغ  يالجائحة المذكورة فتطورات التغيرات الحاصلة في 
إلى المبادئ  2021الربيع الدراسة في فصل طبيق بهذه التغييرات. ويستند ت الطلبة

 :األساسية التالية
 
ل صحة العاملين والدارسين في كلية الشرق األوسط الدرجة القصوى في  .1 تشكِّ

م األولويات )المبدأ   (. 1سلَّ
ر المعاييُر األكاديمية العامة وتنفيذ البرنامج األكاديمي و .2 مخرجات يجب أال تتأثَّ

 (. 2م الخاصة بكل مادة )المبدأ التعل
م الطلبة تفاعلية ويقودها الطلبةيجب أن تكون  .3  (.3أنفسهم )المبدأ  تجربة تعلُّ
في حرم الكلية إلى الحد األدنى األساسي ويجب أن  يجب حصر حضور الطلبة .4

 (. 4)المبدأ  ك إلى متطلبات المادة وفئة الطلبةيستند ذل
األكاديمية وتخرجهم  الطلبةيجب أال يكون هناك أي أثر عكسي على مسيرة  .5

ر في لهم على الوظائف بسبب عدم قدرة أي فئة منهم على الحضووفرص حصو
 (. 5)المبدأ  19-كوڤيد حرم الكلية بسبب آثار جائحة انتشار وباء

 (. 6يجب أن تتيح أنواع التقييمات للطلبة تقديَم عملهم عن بعد )المبدأ  .6
الذين يدرسون من منازلهم لمخرجات  اعي أنواُع التقييم تحقيَق الطلبةيجب أن تر .7

ن أعضاء الهيئة التدريسية من تقييم العمل عن بعد  ،مالتعل ويجب أن تمكِّ
 (. 7وتسجيل القرارات المتخذة بشأنه )المبدأ 

تؤثر الفترة الحالية للدراسة فقط على جزء من كامل البرنامج األكاديمي  .8
 (. 8ومخرجاته )المبدأ 
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د بال مبادئ الواردة أعاله والتوجيهات التي تصدرها الحكومة وبناء على التقيُّ
-بخصوص التباعد االجتماعي، وإجراءات الصحة والسالمة للحد من انتشار وباء كوڤيد

المنهجية التالية بخصوص تدريس المواد  1202 ي فصل ربيع، تتبنى الكلية ف19
       األكاديمية:       

 
م .1  التعليم والتعلُّ
 

إما عن بعد بالكامل  1202 ربيعاليكون تدريس المواد في فصل  1.1
مدمًجا )أي يتطلب الحضور في حرم الكلية إضافة إلى التعلم عن أو 

 3و 2و 1)المبادئ  ةبلى نوع المادة ومتطلبات فئة الطلبعد( بناًء ع
 (. 4و

ز منهجية التعليم المعكوس في الكلية بدرجة عالية من  1.2 ُتعزَّ
التفاعلية وتكون ميزًة رئيسًة في تجربة التعلم الجديدة في فصل 

 (. 3و 2)المبدآن  2021الربيع 
ية ضمن نظام في حرم الكلتي تعقد ال تتاح كل المحاضرات  1.3

  (. 5و 4و 3و 2و 1وفي الوقت نفسه )المبادئ  التعليم عن بعد
دة بعينها  مختبرات، باستثناء الحوسبة مختبراتاح كل تت 1.4 محدَّ

خاصة بالتصميم الهندسي أو التحليالت، للدخول إليها عن بعد من 
 (.  5و 4و 3و 2و 1خالل برمجيات متنوعة من خارج حرم الكلية )المبادئ 

في كل الحاالت التي يتطلب فيها العمل المخبري لمادة من  1.5
في  مثل هذه الجلسات المخبرية ستجرى ن، فإالطلبةالمواد حضور 

س الجوانب النظرية من ُغ  حرم الكلية. بينما تدرَّ المادة عن بعد. ويبلَّ
بأسماء هذه المواد أثناء التسجيل وفي دليل معلومات الطلبة 
 (. 5و 4و 3و 2و 1( )المبادئ MIGالمادة )

حرم الالمخبرية في  إذا لم يستطع الطلبة حضور الجلسات 1.6
أعاله، وبناء  5.1لكلية وفق نوع المواد الواردة في الفقرة ل الجامعي
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على أي توجيه من التوجيهات العامة التي تصدر عن اللجنة العليا أو 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار أو عن كليهما مًعا وزارة 

لكلية أو بناًء على ظروف إلى الحرم الجامعي لبخصوص الحضور 
م دون الحاجة إلى  طارئة فردية، فإن الواجبات المخبرية البديلة تقدَّ

لكلية. وتكون التقييمات الجامعي ل حرمالإجراء تجارب مخبرية في 
المعطاة لمثل هؤالء الطلبة نفسها  (summativeالختامية )

اآلخرين في المادة والذين حضروا في الجلسات  المعطاة للطلبة
الواردة أدناه(.  4.4ر الفقرة لكلية )انظالجامعي لحرم الالمخبرية في 

الذين لم يحضروا الجلسات  على أي حال، يطلب من كل الطلبةو
كلية أن يظهروا المهارة أو الكفاءة الجامعي للحرم الالمخبرية في 

دة في حرم الكلية  المطلوبتين في استخدام أجهزة مخبرية محدَّ
الزمني لمواعيد المحددة والجدول ا لفي فصل دراسي الحق، وفًق 

مه الكلية. وفي هذا الخصوص يط  لب من هؤالء الطلبةالذي تقدِّ
كافة أن يحصلوا على شهادة إكمال )مصدقة من مدير البرنامج 

ورئيس القسم األكاديمي( بحيث تكون متطلًبا إضافًيا من األكاديمي 
ل الدرجاتمتطلبات التخرج.   التي يحصل عليها هؤالء الطلبة وتسجَّ

في المادة ويحتسبها مجلس االمتحانات. وعلى أي  2021الربيع في 
على  ( حتى يحصل الطلبةIPقيد اإلنجاز ) درجةحال، تعطى تلك المادة 

            (. 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1شهادة اإلكمال الخاصة بالواجبات )المبادئ 
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 في حرم الكلية   حضور الطلبة .2
 

ومنهجية التعليم والتعلم الواردة أعاله  19-في ضوء سيناريو وباء كوڤيد 2.1
 لسماح للفئات التالية من الطلبةستحاول الكلية االذي ستتبعهما الكلية، 

وبعد الحصول على الموافقات بالحضور في حرم الكلية على أساس األولوية 
 :(5و 4و 3و 2و 1)المبادئ  الالزمة من قبل الوزارة

  البرنامج التأسيسي العامطلبة  2.1.1
الجامعي  حرمالالمسجلون في مواد تتطلب أعمااًل مخبرية في  الطلبة 2.1.2

  لكليةل
الذين يقومون بإجراء مشاريع تخرج في الدبلوم والبكالوريوس  الطلبة 2.1.3

التي في تبرات تتطلب مشاريعهم استخدام المخوالدراسات العليا والذين 
 كليةلل الجامعي حرمال

 
 السماح لطالب أو للطلبة في الكلية ذلك، يجوز لمجلس العمداءوإضافة إلى 

لكلية بناء الجامعي لحرم ال إلىالذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية بالحضور 
د مسبق:     على تقدمهم بطلب محدَّ

 
اآلخرون الذين الذين يدرسون فصلهم األول في الكلية والطالب  الطلبة 2.1.4

 يحتاجون دعًما أكاديمًيا خاًصا. 
  من ذوي اإلعاقة. الطلبة 2.1.5
مصادر التقنية المطلوبة الوصول إلى ملكون القدرة على الذين ال ي الطلبة  2.1.6

م.   من أجل التعلُّ
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 الحضور   .3

مرحلة الدراسة الجامعية الالبرنامج التأسيسي العام و يتوقع من كل طلبة
% ويتوقع 55ال تقل عن  )البكالوريوس والدبلوم( أن يحققوا نسبة حضوراألولى 

% في كل مادة 50الدراسات العليا تحقيق نسبة حضور ال تقل عن  من كل طلبة
نسب الحضور بناء على الحضور في  . وتحسب2021الربيع سجلوا بها في فصل 

حرم الفي  التي تعقد ة يالدراسية عن بعد أو المحاضرات الدراسالمحاضرات 
محاضرات التطبيقية والتدريبية و كليهما مًعا بما في ذلك الأالجامعي للكلية 
. ويؤدي عدم تحقيق نسبة الحد (practical sessions and tutorialsفي المختبرات )

الحد  درجاتفيها  و نال الطلبةاألدنى من الحضور إلى الرسوب في المادة حتى ل
 (.  4و 3و 2األدنى المطلوبة للنجاح فيها )المبادئ  

   
 التقييمات  .4

ربيع لن يكون هناك امتحانات فصلية نهائية مكتوبة أثناء الفصل الدراسي   .أ
 (.8و 7و 6و 5و 2و 1)المبادئ  2021

لمواد التي يوجد فيها لن يكون هناك تقييمات جماعية عموًما. وفي حالة ا .ب
تشير ضمنًيا إلى عمل جماعي، يضمن وضُع التقييِم اختباَر مثل  مخرجات تعلم

هذه المخرجات من خالل استخدام ممارسات مقبولة عالمًيا تستخدم في الحاالت 
 (. 8و 7و 6و 5و 2و 1االستثنائية )المبادئ 

ييم باستثناء المشاريع ألي تقتقديمي لن يكون هناك بشكل عام أي عنصر عرض  .ت
 تعليمية ذلك على وجه التحديد.ال هدافاألتطلب تأو عندما 

حدٍّ أقصى بحيث يشمالن مًعا كل مخرجات تقييمين كيجب أن تحوي جميُع المواد   .ث
  .(8و 7و 6و 5و 2و 1للمادة )المبادئ التعلم 

توضع التقييمات بطريقة تتيح للطلبة إجراَءها عن بعد )من خالل بقائهم في  .ج
إلى الذهاب شخصًيا إلى المؤسسات أو  منازلهم على سبيل المثال( دون الحاجة

 (.8و 7و  6و 5و 2و 1الهيئات األخرى من أجل جمع البيانات )المبادئ 
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ز التقييمات  .ح ُتْجَرى التقييمات عن بعد في حالة التقييمات المخبرية أيًضا. وتركِّ
في مثل هذه الحاالت على التعامل مع البيانات وتحليلها وتفسيرها )وهي 
األهداف التي كانت ستحقق من مثل هذه التجارب المخبرية في الحاالت 

 (. 8و 7و 6و 5و 2و 1العادية( والوصول إلى النتائج المناسبة )المبادئ 
الجامعي  حرمالخارج الذين ال يستطيعون إجراء التقييمات عن بعد  يمكن للطلبة  .خ

نتيجة مشاكل تقنية أو مشاكل في شبكة اإلنترنت أن يجروا هذه كلية لل
 (.7و 6و 5و 2و1عد وهم في حرم الكلية )المبادئ التقييمات عن ب

وفًقا لإلجراءات  لطالب ل التقييم و التغذية الراجعة  و  إصدار التقييمات يتم .د
 الكلية.  المعمول بها في

بالمعلومات الخاصة عن التقييمات من خالل دليل  يجب تزويد كل الطلبة  .ذ
( ومختصرات تفاصيل التقييمات. وتوضع مواعيد التقديم MIGمعلومات المادة )

لى ، وبناء عبامتحانات البرنامجاألكاديمي الخاص والتقييمات بناًء على التقويم 
 (.7و 6و 2)المبادئ  2021التقويم األكاديمي لفصل الربيع 

َتْتَبُع عملية اإلشراف على أطروحات الدراسات العليا، باإلضافة إلى المشروعات  .ر
النهائية في البكالوريوس والدبلوم التعليماِت الواردة أعاله أيًضا. وعلى كل 

لطلبة بالمتطلبات وفق توجيهات مديري البرامج مشرف من المشرفين إبالغ ا
 (.8و 7و 6و 5و 4و 2و 1األكاديمية ورؤوساء األقسام األكاديمية )المبادئ 

 
 )امتحانات اإلعادة( االمتحانات التكميلية 4.1

 
على ما  2021خريف الصيف/ الإذا لم َيِرْد في األنظمة التي ستصدر في فصل  أ

ينص على خالف ذلك، يلتزم طالب المرحلة الجامعية األولى )الدبلوم 
باتباع أنظمة التقييم  2021ربيع والبكالوريوس( الذين يرسبون في فصل 

للمواد التي  تحان اعادةالواردة في دليل الطالب المتمثلة في: )أ( إجراء ام
لتسجيل في المواد التي تتضمن عادًة امتحاًنا فصلًيا نهائًيا أو )ب( إعادة ا
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مة خالل الفصل فقط  يكون التقييم فيها عادة معتمًدا على األعمال المقدَّ
 (.7و 6و 5و 2و 1)المبادئ 

 
م إلجراء االمتحانات التكميلية يحق لطلبة  ب  الدبلوم والبكالوريوس التقدُّ

المادة في  درجات% من 30إذا حصلوا على حد أدنى نسبته  )امتحانات اإلعادة(
والحد األدنى من نسبة الحضور المنصوص عليها في هذه  2021الربيع فصل 

وتحسب الوثيقة، وفي حال رسوبهم يجب عليهم إعادة التسجيل في المادة. 
التي حصل عليها الطالب  درجاتاإلجمالية في المادة من خالل جمع ال الدرجات

التي حصل عليها في ات والدرج 50من مجموع قدره  2021الربيع في فصل 
(. ويحوي 8و 7و 6و 5و 2و 1)المبادئ  50االمتحان التكميلي من مجموع قدره 

 .( على مثال عن هذه الحالة لالستئناس به1الملحق رقم )
 
البرنامج التأسيسي العام الذين )أ( حصلوا على حد أدنى  بالنسبة لطلبة  ت

و)ب( حققوا الحد األدنى  2021ربيع المادة في فصل من درجات % 30مقداره 
ُفون بواجٍب  لنسبة الحضور المنصوص عليها في هذه الوثيقة، فإنهم ُيكلَّ

م شأنه في ذلك شأن التقييم خرجات التعلميشمل كل  (Assignment)واحٍد 
التكميلي. ويجب على الطالب الذين ال يحققون الشرطين )أ( و)ب( أن يعيدوا 

 (. 8و 7و 6و 5و 2و 1التسجيل في المادة )المبادئ 
 
في مادة من المواد في )أ(  الدبلوم أو البكالوريوس إذا رسب طالب من طلبة  ث

في تلك  من إجمالي الدرجات% 30وحقق على األقل نسبة  2020فصل ربيع 
خريف /2020التكميلي للمادة في فصل صيف  المادة ولكنه لم يجِر االمتحان

وكان قد  2020و/أو )ب( رسب في مادة من المواد في فصل صيف  2020
ولكنه   في تلك المادة من إجمالي الدرجات% 30حصل على األقل على نسبة 

في مادة و/أو )ج(  2020التكميلي للمادة في فصل خريف  لم يجِر االمتحان
% من إجمالي 30وحقق على األقل نسبة  2020 خريفمن المواد في فصل 
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فإنه ُيْمَنح فرصًة إلجراء االمتحان التكميلي في  ت في تلك المادة،الدرجا
إعطائه تقييًما واحًدا يشمل كل مخرجات من خالل  2021ربيع المادة في فصل 

في  من إجمالي الدرجات% 30للمادة. وإذا حصل الطالب على أقل من  التعلم
، فعليه أن يعيد التسجيل في المادة 2020تلك المادة في فصلي ربيع وصيف 

 (.8و 7و 6و 5و 2و 1)المبادئ  2021ربيع في فصل 
 

ُف الطلبة  ج ربيع أو  2020الذين رسبوا في مادة من المواد في فصل خريف  ُيكلَّ
يغطي جميع مخرجات   )Assignment(بتقجيم واجب ،  2020أو صيف  2020
 م لتلك المادة. التعل

 
 الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 5

)ليس بالضرورة من "ذوي االحتياجات الخاصة"  من أ( أي مشاكل يواجهها الطالب
اإلبالغ عن  يمكناالعتبار.  عين يجب أن تؤخذ كل حالة على حدة فيذوي اإلعاقة( 

 .للحصول على دعم إضافي يبنجاح الطالالهذه الحاالت إلى مركز 

ُيسمح لهؤالء الطالب بإجراء تقييمات داخل الحرم الجامعي وفًقا لقرار لجنة ب( قد 
 .اإلعفاء األكاديمي

  من قبل اإلعفاء األكاديمي يجب تقديم حاالت هؤالء الطالب أمام لجنة
 رئيس القسم.  ، من خاللكاديميةهيئة األالأعضاء 

  بشكل منفصل مع هؤالء الطالب. مركز النجاح الطالبيعامل يتقد 
 
 ملحوظة إضافية مهمة .6
 
باع إرشادات كلية الجامعي لحرم الوالموظفين في  على الطلبة يجب .أ لكلية اتِّ

وباء  انتشار كتدابير وقائية ضداألوسط فيما يخص الصحة والسالمة الشرق 
 .  19-كوڤيد
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تبقى قواعد تصنيف شهادات الدراسات العليا نفسها كما وردت في دليل  .ب

الطالب. وعلى أي حال، في حال قررت جامعة كوڤنتري إحداث أي تغييرات في 
ُغ الطالب بها.     األنظمة، فسيبلَّ

ا كانت يصبح إلزاميًا على الطالب حضور الفصول الدراسية في الحرم الجامعي إذ .ت
 أو إذا كانت هناك توجيهات محددة صادرة عن ي المادةفهناك متطلبات محددة 

ُغ الطالب أو الكلية. في مثل هذه الظروف ،  الوزارة  بذلك.فسيبلَّ
 
بالتخطيط لدراساتهم بصورة جيدة، وأن يقومو  أن يقوم الطلبةمن األهمية  .ث

بحضور كل المحاضرات التي تجري عن بعد، وأن يكون عندهم جدول تقييمات 
شخصي صحيح، وأن يدرسوا بأنفسهم دراسة فعالة وأن يولوا صحتهم الرعاية 
الجيدة. وعلى الطالب تفهم المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها االستخدام 

الحواسيب على الصحة البدنية والنفسية، ويجب عليهم وفًقا المفرط ألجهزة 
 .لذلك اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب تأثيراتها السلبية

 
ق سياسات  .ج القائمة حالًيا خالل هذه الفترة أيًضا.  النزاهة األكاديميةُتطبَّ

 وُتسَتْخَدم المقابلة وغيرها من الممارسات المقبولة عالمًيا للتحري عن مخالفات
دة للعقوبات. حيث  النزاهة األكاديمية وسيتم االلتزام الصارم بالسياسة المحدِّ

-وباء كوڤيدجائحة انتشار تعد االنقطاعات الحاصلة نتيجة أوضاع طارئة مشابهة ل
ري المقاالت الذين  19 فرًصا لألفراد غير الملتزمين بأخالق المجتمع ومزوِّ

بون كل السبل الممكنة لدفع الطالب نحو ارتكاب مخالفات جسيمة تمس  سيجرِّ
النزاهة األكاديمية. إن الحصول على المساعدة من طرف خارجي إلكمال 
التقييمات ال يعد فقط مسألة غير أخالقية وغير مهنية وخرًقا لسياسة النزاهة 
األكاديمية، ولكنه يعد أيًضا تشجيًعا على نشاط ال يتوافق وأخالقيات المجتمع، 

أن يتجنبوا أهمية ون له عواقب وخيمة. وإننا ننصح طالبنا ومن شأن ذلك أن يك
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وبحوثهم هذه األفعال. وإذا احتاج الطالب إلى دعم إضافي في واجباتهم 
المكلفين بها، فإننا نحثهم على التواصل مع أساتذتهم الذين سيقدمون لهم 

 .كل الدعم األكاديمي المطلوب حتى ينجزوا ما كلفوا به من واجبات
 

لتوفير بنية أساسية  مكنةية الشرق األوسط باتخاذ كل اإلجراءات المتقوم كل .ح
آمنة وسليمة فيما يخص تقنية المعلومات ومنصات التعلم عن بعد الموضوعة 

بأن يتوخى تحت تصرف أبنائها؛ طالًبا وأساتذة. ومن المهم، على أي حال، 
م عن بع د حتى ال المستخدمون الحيطة والحذر أثناء استخدام أنظمة التعلُّ

 .يقعوا ضحيًة لألخطار والجرائم السيبرانية
 

باستخدام بريدهم اإللكتروني للتواصل مع  ننصح الطلبة التواصل مع الكلية: .خ
أساتذتهم، ورؤساء أقسامهم األكاديمية، وغيرهم من موظفي الكلية، أو 
استخدام البوابات الرسمية لطلب الحصول على خدمات تقنية المعلومات. كما 
 يمكنهم أيًضا التواصل مع مكتب الخبرة الطالبية على البريد اإللكتروني

(seo@mec.edu.om)   ،وعند الحاجة، يمكنهم في الحاالت الطارئة على أي حال
 والرابعة عصًرا خالل أيام العمل االتصال باألرقام التالية بين الساعة الثامنة صباًحا

 :الرسمية
 

 األقسام الساخن الخط البريد اإللكتروني
ad@mec.edu.om 24531531 مكتب القبول 
ro@mec.edu.om 24531591 مكتب التسجيل 
ao@mec.edu.om 24531422 مكتب المحاسبة 

support@mec.edu.om 24531555 مكتب تقنية المعلومات 
  

 2.1.6و  2.1.5و  2.1.4مذكورة في البنود الطالب ينتمي إلى أي من الفئات كان الإذا 
، فيجب عليه االتصال بالكلية من خالل تواجد في الحرم الجامعي للكليةويرغب بال

mailto:ad@mec.edu.om
mailto:ro@mec.edu.om
mailto:ao@mec.edu.om
mailto:support@mec.edu.om


13 

 

لهم  صرحاآلليات التي سيتم اإلعالن عنها بشكل منفصل. يسمح فقط للطالب الم
في وفترة زمنية محددة ل عيمن قبل مجلس العمداء بالتواجد في الحرم الجام

 من قبل الكلية. ، يتم إخطار الطالب بهمكان مخصص
 
 

 (1)ملحق رقم 
 

 )امتحان اعادة( اإلجمالية للمادة عند تقديم امتحان تكميليدرجات حساب ال
 

التي حصل عليها الطالب في جمالية في المادة من خالل جمع الدرجات اإل ُتْحَسُب الدرجات
التي حصل عليها في االمتحان التكميلي  والدرجات 50من مجموع قدره  2021الربيع فصل 

 .50من مجموع قدره 
 

 مثال:
)وهي مادة فيها امتحان فصلي نهائي مكتوب في الفصل الدراسي العادي  Xلنفرض أن المادة 

. وقد 2والتقييم  1، التقييم 2021الربيع وفق وثيقة توصيف المادة( تتضمن تقييمين خالل فصل 
حقق الطالب نسبة الحضور المطلوبة الواردة في هذه الوثيقة. لنفرض أن الطالب نال في التقييم 

 ي تكون الدرجة. وبالتال50من  21( ما مجموعه 2ونال في التقييم ) 50من  19( ما مجموعه 1)
 .الب نتيجة لذلك راسًبا في المادةويكون الط 100من  40اإلجمالية التي نالها الطالب في المادة 

 
في المادة، فإنه يحق له التقدم إلى االمتحان من الدرجات % 30ونظًرا ألن الطالب قد نال أكثر من 

ق مبدأ عتبة  .2021والخريف  2021ي الصيف التكميلي المكتوب في فصل وفي هذه الحالة ُيطبَّ
الخاص باالمتحان النهائي للفصل وفق األنظمة الخاصة بالفصل الدراسي  درجاتالحد األدنى من ال

أي  50ُتحَسب من  درجتهفي االمتحان التكميلي، فإن  100من  06العادي. وإذا حصل الطالب على 
اإلجمالية التي نالها الطالب في المادة بعد االمتحان التكميلي وتحسب الدرجات . 50من  03أنه نال 

 كما يلي:
 20 بحفتص 50، وتحسب من 100من  40: 2021ربيع الناتجة من المحاولة النظامية في  لدرجاتاأ. 

 . 50من 
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 : 2021أو الخريف  2021الصيف التي نالها الطالب في االمتحان التكميلي في فصل الدرجات ب. 
 . 50من  03 : بحفتص 50، وتحسب من 100من  06

 .05=  30+  20اإلجمالية للمادة: الدرجات ج. 
المطلوبة للنجاح إضافة إلى أنه  درجةويعد الطالب حينئٍذ ناجًحا في هذه المادة نظًرا ألنه حقق ال

 عتبة الحد األدنى المطلوبة في االمتحان الفصلي النهائي.     درجاتحقق ما يزيد عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


