
 

 

 

 

 2020، نيسان 03، الجمعة

 

 قرار بالتمرير

 تعليمات أكاديمية خاصة بطلبة الماجستير في ظل الظروف االستثنائية

 2019/2020للفصل الدراسي الثاني 

 

الماجستير، في قرر مجلس الجامعة عن طريق التصويت بالتمرير، اعتماد التعليمات األكاديمية الخاصة بطلبة 

 المرفقة. 2019/2020ظل الظروف االستثنائية للفصل الدراسي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخة/ أعضاء مجلس الجامعة -

  مرفق/ -



 

 

 

 

 الماجستيربطلبة  تعليمات أكاديمية خاصة

  2020-2019الثاني  لفصل الدراسيلالظروف االستثنائية في ظل 

 

سوف يتم تطبيق  ، EIغير مكتمل /EPواستخدام عالمتي ناجح  باألرقام احتساب العالماتعدم قرار مجلس الجامعة بفي ظل 

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

 

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

 بما فيها عدم توفر اإلنترنت/ أجهزة حاسوب. األخرى التي قد يتعرض لها بعض الطلبةوالمعيقات 

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

أو من لم يحضر % 70( أو "غير مكتمل" لمن لم يحقق %70من يتعدى مجموع عالماته العالمات الى "ناجح" )

 المساقات ولم يقدم ما هو مطلوب منه.

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

إضافية من أجل استيفاء متطلبات الحصول على عالمة "ناجح" أما الذين لم واجبات أو ألداء  ذلككمال ستال زمنية

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

في حال عدم تمكن الطالب من استكمال متطلبات المساق خالل المدة اإلضافية الممنوحة لذلك، تبقى عالمته "غير  (4

ع رسوم إضافية له مكتمل" حيث يسمح له بتسجيل المساق في أول فصل دراسي يطرح فيه ذلك المساق ودون دف

 وتدخل عالمته في احتساب معدله التراكمي إذا كان التدريس في ذلك الفصل عاديا.

 .وال تسجل عالماتها باألحرف أيضاأعاله في احتساب معدل الطالب التراكمي  2ال تدخل العالمات الرقمية في البند  (5

يبقى وضع الطالب و اي طالبمن الجامعة على صل فأو ال ألكاديمياتحذير ال تطبق تعليماتلن مع نهاية هذا الفصل،  (6

 .آخر فصل درسه، او يرفع عنه التحذير إذا تمكن من إزالة سببهكما هو عليه منذ نهاية 

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

الفرص الممنوحة /سب من ضمن تلك الفصول وتبقى الفرصةتلن يح يالدراسفان هذا الفصل ، إلتمام مناقشة الرسالة

  لطالب كما هي.ل

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

  .التراكمياحتساب معدله القديمة من  العالمة

رسائل الماجستير هي نفسها المعمول بها في الجامعة ولكن يتم عقد جلسة النقاش عن بعد  تكون إجراءات نقاش (9

 .BBBأو Zoom باستخدام أحد البرامج المناسبة لذلك مثل 

عن قرار العالمات ناجح/غير مكتمل ولم يترك لنائب الرئيس للشؤون األكاديمية البت في أية قضايا أخرى تنتج  (10

 الخاصة. تعالج ضمن هذه التعليمات

EP: Emergency Pass 

EI: Emergency Incomplete 

 

 

 


