األحد 22 ،جمادى األولى1443 ،
األحد 26 ،كانون األول2021 ،
الطلبة الكرام
سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته !

املوضوع  :برنامج االمتحانات والواجبات املطلوبة في الفصل األول 2021/2022

ينتهي التدريس للفصل األول  2021/2022يوم السبت  15.01.2022لذا نذكركم بضرورة قراءة املادة الواردة في دليل الطالب واملتعلقة
باالمتحانات والعالمات وفيما يلي عرض لهذه األمور:
 )1الواجبات املطلوبة في خطة املساق:
واجبات املادة
تقارير وتمارين
القاء عرض
ووظائف بيتية
وظائف التطبيقات
العملية

مالحظات

واجبات الطلبة
انهاء املهام في الوقت املحدد
بحيث ال يتجاوز 15.01.2022
تسليم اليومية وتسليم خطة مشروع مشاركة
الطالب/ة في املدرسة
بحيث ال يتجاوز 15.01.2022

وظائف نهاية
الفصل

 -1تسليم الوظائف في منظومة "مودول"
فقط بحيث ال يتجاوز 12.02.2022
 -2تقديم طلبات تأجيل الوظيفة مع اثبات
العذر ملحاضر املادة بحيث ال يتجاوز
10.01.2022

أبحاث تخرج

على كل طالب/ة أن يقوم بتقديم اقتراح خطة
البحث وعرضها أمام الطلبة حتى نهاية
الفصل األول 14.01.2022

 -1ال تقبل املراجعات
 -2ال تعدل العالمات بعد اعتمادها
 -3يرصد صفر اداري ملن لم يسلم في املوعد املحدد بدون عذر
 -1يجب على املرشد تسليم العالمات املركزة ملركز\ة االرشاد
 -2أما نموذج تقييم نصف سنوي للطالب يسلم لسكرتارية
القسم
 -1مراجعة العالمات في الفترة املعلن عنها فقط
 -2ال مجال لتحسين العالمات
 -3يرصد صفر اداري ملن لم يسلم في املوعد املحدد بدون عذر
 -4يمنح الراسبون فرصة العادة الوظيفة بعد موافقة رئيس\ة
القسم وفق النظام
 -5تاجيل تسليم الوظيفة لعذر قهري مشروط بمصادقة

رئيس\ة القسم

(حلقة بحث)
اللقب األول
امتحانات كتابية

 -1تسوية االستحقاقات املالية
 -2االلتزام بتعليمات االمتحانات
 -3التسجيل في املوعد املحدد عند تحسين
العالمات
 -4تقديم طلبات املوعد الخاص مع اثبات العذر
خالل اسبوعين من تاريخ موعد االمتحان

 -1يجب على الطالب أن يتعهد خطيا وفق نموذج محدد باعداد
البحث وحده
 -2على الطالب أن يقدم البحث وفق املواصفات املتبعة في
الكلية (انظر دليل الطالب مرشد لكتابة بحث علمي)
 1مراجعة العالمات في الفترة املعلن عنها فقط
 -2تحسين العالمة لالمتحانات في املوعد الثاني فقط
 -3املوعد الخاص لذوي األعذار القهرية فقط

 )2برنامج وفترة االمتحانات:
املوعد
املوعد األول
املوعد الثاني

البداية

النهاية

األحد 16.01.2022
الثالثاء 15.03.2022

االثنين 14.02.2022
األربعاء 30.03.2022

مع االحترام
قسم التحصيالت الدراسية

