
 كم مدة االختبار النهائي ؟ -١

 .ساعات ٣مدة االختبار النهائي 

 

  هل سيتم تطبيق قواعد الرأفة المعمول به على اختبارات نظام التعلم عن بعد -٢

 .درجات الختبارات التعلم عن بعد ٥درجتين إلى  درجات الرأفة ستتغير من 

 

 للمراجعة؟ متى سيتم فتح تسجيل المحاضرات للطالب -٣

  لتكون متاحة للطلبة للمراجعة  االختباراتسيتم إتاحة تسجيل المحاضرات قبل 

 

  هل سيسمح للطلبة تحميل إجابة بخط اليد على االختبار ام تقتصر اإلجابة على الطباعة فقط-٤

  .سيتاح للطلبة تحميل إجابتهم بخط اليد )بعد وضع إرشادات التحميل( كما يمكن اإلجابة طباعة

 

 .هل يلزم الطالب بفتح الكاميرا طوال فترة االختبار-٥

الطالب ملزم بفتح الكاميرا في بداية االختبار ووسطه وفِي نهايته للتعرف عليه، وفي أي لحظة ممكن أن  

 .يطلب من الطالب التعريف عن نفسه صوتيا

 

 هل سيتم فتح نظام االختبار النهائي في بداية االختبار ام سيفتح قبل ذلك؟ -٦

دقيقة من بدايته للتعرف على الطلبة والتأكد من دخول  ٣٠أو ١٥سيتم فتح نظام االختبار النهائي قبل 

 . الجميع لالختبار

 

 هل سيسمح للطالب الدخول لالختبار إذا تأخر عن الوقت المحدد لالختبار؟  -٧

 . نعم سيسمح له بالدخول حتى نصف ساعة من بداية االختبار 

 

 ت الفصلية؟ كم مدة االختبارا-٨

 )مدة االختبارات الفصلية هي كامل مدة المحاضرة )وفقًا اليام المحاضرات

 

 هل مسموح تسليم األبحاث في الكلية أو فقط أون الين ؟ -٩

  تسليم األبحاث فقط أون الين وغير مسموح للطلبة الدخول للكلية لتسليم أبحاثهم

 

 ؟ open book هل يتضمن االختبار النهائي سؤال -١٠

اإلجابة عليه من بينها وهو امر   اختياروسيتاح للطالب   open book سيكون ضمن األسئلة المقالية سؤال

 .متروك لتقدير اساتذة المقرر

 

 ما مصير الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم االختبار النهائي عن بعد إما لمرض او لظرف طارئ؟  -١١

االختبارات بتقديم األعذار مكتوبة مع المستندات وتعرض على لجنة االختبارات للبت  تطبق قواعد تأجيل 

 .فيها وموعد اختبار المؤجلين سيكون في اغسطس القادم

 

 هل سيتم نشر دليل توضيحي لكيفية تأدية االختبار النهائي؟؟-١٢

 .نعم سيتاح دليل إرشادي مختصر يشرح فيه طريقة االختبار إلكترونيًا

 

 ل يحق ألصحاب األعذار االنسحاب من الدراسة؟ ه-١٣

يحق للطالب االنسحاب من الفصل الثاني وليس من نظام التعليم عن بعد وكذلك وقف القيد وفقا للوائح 

 ا مساعد للشئون الطالبية للنظر فيهإلى العميد ال المعمول بها وتقدم األعذار واألسباب 


