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 قرار بالتمرير

 في ظل الظروف االستثنائية  تعليمات أكاديمية خاصة

 2019/2020للفصل الدراسي الثاني 

 

في ظل الظروف خاصة الكاديمية األتعليمات الاعتماد قرر مجلس الجامعة عن طريق التصويت بالتمرير، 

 المرفقة. 2019/2020ستثنائية للفصل الدراسي الثاني الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخة/ أعضاء مجلس الجامعة -

 مرفق/ -

 



  2020-2019الثاني  لفصل الدراسيلالظروف االستثنائية بطلبة البكالوريوس في ظل  تعليمات أكاديمية خاصة

 

يتم تطبيق سوف  ، EI/ غير مكتملEP واستخدام عالمتي ناجح باألرقام احتساب العالماتعدم قرار مجلس الجامعة بفي ظل 

 أو تحميلهم تبعات األزمة التي ال ذنب لهم فيها. لمبدأ عدم اإلضرار بالطلبة والتي تستند التعليمات الخاصة أدناه

 

بطرق مناسبة تراعي الظرف الراهن وتأخذ بعين االعتبار الصعوبات التكنولوجية في المساقات يتم تقييم أداء الطلبة  (1

 هزة حاسوب.بما فيها عدم توفر اإلنترنت/ أج والمعيقات األخرى التي قد يتعرض لها بعض الطلبة

ويتم ترصيدها على رتاج كما جرت العادة، بعدها يتم تحويل ألداء الطلبة في المساقات يتم احتساب عالمات رقمية  (2

أو من لم يحضر  %60لمن لم يحقق  "غير مكتمل"( أو %60)من يتعدى مجموع عالماته  "ناجح"العالمات الى 

 .ولم يقدم ما هو مطلوب منه المساقات

دة مبسبب عدم استكمال ما هو مطلوب منهم، في نهاية الفصل، يعطى الطلبة الذين حصلوا على عالمة "غير مكتمل"  (3

أما الذين لم  "ناجح"الحصول على عالمة أجل استيفاء متطلبات إضافية من واجبات داء ألأو  ذلك كمالستال زمنية

 المطلوبة منهم فتبقى عالمتهم "غير مكتمل". تيحضروا المساقات ولم يقدموا التقييما

، تبقى عالمته "غير خالل المدة اإلضافية الممنوحة لذلك استكمال متطلبات المساق منالطالب  عدم تمكنفي حال  (4

ه وتدخل لودون دفع رسوم إضافية  يطرح فيه ذلك المساقفي أول فصل دراسي  المساقمكتمل" حيث يسمح له بتسجيل 

 .ساب معدله التراكمي إذا كان التدريس في ذلك الفصل عادياعالمته في احت

 في احتساب معدل الطالب التراكمي.أعاله  2في البند ال تدخل العالمات الرقمية  (5

ب يبقى وضع الطالو اي طالبمن الجامعة على فصل أو ال ألكاديمياتحذير ال تطبق تعليماتلن الفصل، هذا مع نهاية  (6

 أو يرفع عنه التحذير إذا تمكن من إزالة سببه. آخر فصل درسهكما هو عليه منذ نهاية 

ان هذا ف األكاديميلرفع المعدل وازالة التحذير  أكاديميينحصل على فرصة دراسة فصل او فصلين قد كان الطالب  إذا (7

  لطالب كما هي./الفرص الممنوحة لسب من ضمن تلك الفصول وتبقى الفرصةتلن يح يالدراسالفصل 

نى تستثفي المساق  وحصل على عالمة "ناجح" أو لرفع عالمته به فيهما لرسوبه  امساقهذا الفصل اعاد الطالب  إذا (8

 .التراكمياحتساب معدله القديمة من  العالمة

بما ائر شروط الكليات والدوحسب يستطيع تقديم طلب تحويل  ،نجح الطالب في المساقات المطلوبة لغرض التحويل ذاإ (9

  .التي تم تحويلها "لناجح" باألرقامعالمة الطالب ب االسترشادالقدرة االستيعابية، وتستطيع الكليات فيها شرط 

رة/ المادة الخامسة عش مع نهاية الفصل الحالي تطبق عليهمالطلبة الذين يتوجب عليهم رفع معدالتهم من أجل التخرج  (10

لتي تنص على حصول الطالب على معدل االتي و (2019) الجديدة منح درجة البكالوريوس/ ب من تعليمات 1نقطة 

 من أجل التخرج. %65تراكمي ال يقل عن 

 ظام العالمات ناجح/ غير مكتمل.طلبة الماجستير الذين يدرسون مساقات استدراكية يطبق على عالماتهم فيها ن (11

ولم تعالج  غير مكتمل عن قرار العالمات ناجح/يترك لنائب الرئيس للشؤون األكاديمية البت في أية قضايا أخرى تنتج  (12

 ضمن هذه التعليمات الخاصة.

EP: Emergency Pass 

EI: Emergency Incomplete 
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