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الملخص
أواًل: جميع البرامج التخصصية في الجامعة

في كافة المستويات

ثانيًا: السنة التحضيرية المشتركة في البكالوريوس

تطبيق توصيات 
الوزارة

استكمال المناهج 
والتقويم المستمر 
قبل نهاية شعبان 

1441هـ

استكمال المناهج 
والتقويم المستمر 
قبل نهاية شعبان 

1441هـ

التيسير على الطلبة 
ودعمهم

بداية التقويمات/
االختبارات النهائية 
اإللكترونية من 3 
رمضان 1441هـ

اعتماد نظام 
التقديرات

وزن الدرجات: 80% 
تقويم مستمر، 
%20 تقويمات/
اختبارات نهائية 

إلكترونية، باستثناء 
المقررات السريرية 

والعملية

بداية التقويمات / 
االختبارات النهائية 
اإللكترونية من 10 

رمضان 1441هـ

زمن االختبارات 
النهائية اإللكترونية: 

ساعة واحدة

وزن الدرجات: 80% 
تقويم مستمر، 
%20 تقويمات/
اختبارات نهائية 

إلكترونية

التيسير على الطلبة 
ودعمهم

زمن االختبارات 
النهائية اإللكترونية: 

ساعة واحدة

التنسيق مع عمادة 
القبول وعمادة 
التعلم اإللكتروني

إرسال المقترح إلى 
اللجنة المفوضة من 
مجلس الجامعة بحد 
أقصى 19 شعبان 

1441هـ

إرسال خطط الكليات 
للجنة المفوضة من 
مجلس الجامعة بحد 
أقصى 19 شعبان 

1441هـ
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التيسير على الطلبة 
ودعمهم

بداية التقويمات /
االختبارات النهائية 
االلكترونية من 25 

شعبان1441هـ

زمن االختبارات النهائية 
اإللكترونية: ساعة واحدة

التنسيق مع عمادة القبول 
وعمادة التعلم اإللكتروني

إرسال المقترح إلى اللجنة 
المفوضة من مجلس 

الجامعة بحد أقصى 19 
شعبان 1441هـ

ثالثًا: االنتساب

رابعًا: التعليم عن بعد

التيسير على الطلبة 
ودعمهم

بداية التقويمات/
االختبارات النهائية 

اإللكترونية من 20 شعبان 
1441هـ

وزن الدرجات: %80 تقويم 
مستمر، %20 تقويمات/
اختبارات نهائية إلكترونية

زمن االختبارات النهائية 
اإللكترونية: ساعة واحدة

التنسيق مع عمادة القبول 
وعمادة التعلم اإللكتروني

إرسال المقترح إلى اللجنة 
المفوضة من مجلس 

الجامعة بحد أقصى 19 
شعبان 1441هـ



بنــاًء علــى محضــر اجتمــاع لجنــة تفعيــل القــرار الــوزاري رقــم 79305 المنعقــد بتاريــخ 31 مــارس 
2020م برئاســة معالــي وزيــر التعليــم الدكتــور/ حمــد بــن محمــد آل الشــيخ ومشــاركة أصحــاب المعالــي 
مــدراء الجامعــات بشــأن مناقشــة آليــة االختبــارات النهائيــة فــي الجامعــات، وبنــاًء علــى خطــاب معالــي 
نائــب وزيــر التعليــم للجامعــات والبحــث واالبتــكار رقــم 82530 وتاريــخ 23 /7/ 1441هـــ المتضمــن بــأن 
الــوزارة قامــت بإعــداد »الدليــل االسترشــادي لترتيبــات االختبــارات والتقويــم وأعمــال الفصــل الدراســي 
للجامعــات خــال فتــرة تعليــق الدراســة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد« والمتضمــن عــددًا مــن 
التوصيــات والبدائــل، وإشــارة إلــى خطــاب ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة أميــن مجلــس 
الجامعــة رقــم 83276/ 41/د وتاريــخ 10 /8 /1441هـــ المتضمــن اتخــاذ مجلــس الجامعــة فــي اجتماعــه 
الرابــع للعــام الجامعــي 1441هـــ المنعقــد بتاريــخ 2 /8/ 1441هـــ الموافــق 26 /2/ 1441هـــ القــرار رقــم 
)1( »يوافــق المجلــس علــى تشــكيل لجنــة وتقويضهــا بالنظــر فــي آليــة االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة 
لكافــة التخصصــات بجميــع الكليــات بالجامعــة فــي ظــل الظــروف االســتثنائية الراهنــة برئاســة معالــي 

مديــر الجامعــة وعضويــة:

مقدمة
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.	 

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.	 

عميد القبول والتسجيل.	 

عميد الدراسات العليا.	 

عميد التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.	 

وذلك استنادًا إلى المادة )20/20( من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات«.

وحرصــًا مــن الجامعــة علــى جــودة ســير العمليــة التعليميــة وتقويــم أداء الطلبــة بمــا يحقــق نواتــج 
التعليــم، فقــد قامــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز بإعــداد هــذه الخطــة والتــي تتوافــق مــع توجيهــات الوزارة 

وبمــا يضمــن دعــم الطلبــة فــي هــذه المرحلــة الحرجــة والعمــل علــى تحقيقهــم لألهــداف التعليميــة.
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التأكيــد علــى أهميــة اســتمرار العمليــة التعليميــة بفاعليــة وجــودة بمــا يســهم 
فــي تحفيــز الطــاب والطالبــات بالتركيــز علــى رحلتهــم التعليميــة لحيــن انتهــاء الفصــل 

ــد التعليمــي. ــص الفاق ــم وتقلي ــج التعل ــع مــن مســتوى نوات الدراســي، والرف

ال يدخــل المعــدل التراكمــي لهــذا الفصــل الدراســي في احتســاب اإلنــذار األكاديمي 
لجميع الطــاب والطالبات.

أن يكــون خيــار االنســحاب عــن مقــرر دراســي، أو عــدد مــن المقــررات، أو االعتــذار 
عــن االســتمرار فــي دراســة الفصــل الدراســي، أو االنســحاب مــن الفصــل الدراســي 
للجامعــات والكليــات األهليــة متاحــًا لــكل الطــاب والطالبــات لكافــة انــواع التعليــم 
الموافــق  1441/8/30هـــ  الخميــس  يــوم  إلــى   ) االنتســاب   / بعــد  عــن  المنتظــم/   (
2020/4/23م وال يحتســب االنســحاب أو االعتــذار مــن رصيــد الطالــب والطالبــة؛ وبذلك 
يكــون لــدى طالبــات وطــاب الجامعــات الوقــت الكافــي لاطــاع علــى مجمــوع درجاتهــم 

ــال ذلــك. ــة واتخــاذ القــرار المناســب حي فــي األعمــال الفصلي

 / بعــد  عــن   / )المنتظــم  التعليــم  انــواع  لكافــة  النهائيــة  االختبــارات  تنعقــد  أن 
االنتســاب ( فــي وقتهــا المقــرر لهــا فــي التقويــم الدراســي المعتمــد مــن المقــام الكريــم 
وهــو الثالــث مــن شــهر رمضــان المبــارك وعــدم البــدء بهــا قبــل هــذا التاريــخ؛ واستشــعارًا 
ــات عقــد بعــض  ــوزارة لمســؤوليتها فــي هــذه اآلزمــة فيمكــن للجامعــات والكلي مــن ال
االختبــارات النهائيــة خــال الفتــرة المســائية لتخفيــف الضغــط علــى الخــوادم فيمــا 

يخــص االختبــارات اإللكترونيــة.

اســتنادًا إلــى المــادة 22 مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة توجــه الكليات في 
الجامعــات الحكوميــة والجامعــات والكليــات األهليــة بزيــادة الدرجــات المخصصــة لألعمــال 
الفصليــة للمقــرر الدراســي بحيــث تكــون 80 درجــة مــن إجمالــي الدرجــة الكليــة و 20 درجــة 

للتقويــم النهائــي، مــع فتــح المجــال لبعــض المقــررات التــي لهــا خصوصيــة معينــة.

رقم 79305 المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020م

توصيات اجتماع لجنة تفعيل القرار الوزاري

أواًل

خامسًا

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا
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يعفــى الطــاب والطالبــات مــن حرمــان دخــول االختبــار النهائــي لــكل مقــررات هــذا 
الفصــل الدراســي.

بالتنســيق بيــن عمــادات القبــول والتســجيل وعمــادة تقنيــة المعلومــات والجهــات 
الفنيــة ذات العاقــة داخــل الجامعــات يتم تفعيل خاصية تحليــل درجات الطالب للفصول 
الســابقة وتمكيــن نظــام معلومــات الطالــب )Student Information System( مــن اتخــاذ 
قــرار آلــي بصــورة يخــدم مصلحــة الطالــب ويســهم فــي تحســين معدلــه التراكمــي فــإن 
حصــل فــي مقــرر مــن المقــررات لهــذا الفصــل الدراســي علــى نســبة تســاوي أو أعلــى مــن 
معدلــه التراكمــي تســجل لــه وإن حصــل علــى أقــل تســجل لــه ناجــح بــدون معــدل، وفــي 
حــال تعثــر ذلــك تقنيــًا يعطــى الخيــار للطالــب االختبــار بيــن نظــام التقديــرات المعتمــد أو 

نظــام )ناجــح / راســب( قبــل بدايــة االختبــارات النهائــي.

توجــه الكليــات بالتعامــل مــع المقــررات الســريرية والعمليــة وفــق المــادة )26( مــن 
الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة والتــي تنــص علــى جــواز اســتثناء مقــررات 
النــدوات واألبحــاث والمقــررات ذات الصبغــة العلميــة والميدانيــة مــن أحــكام المــواد 

)24،23،22( أو بعضهــا.

ــة أو  ــارات فصلي ــا اختب ــي ال يعقــد له ــررات الت ــات بالتعامــل مــع المق توجــه الكلي
نهائيــة مثــل: التدريــب التربــوي الميدانــي والتعاونــي ومــا شــابهها، بتقييــم الطالــب عــن 
الفتــرة التــي قضاهــا فــي التدريــب قبــل تعليــق الحضــور فــي مقــرات العمــل، وعــن فتــرة 

مــا بعــد التعليــق بمــا يتــم تكليــف الطالــب والطالبــة مــن أعمــال.

سادسًا

سابعًا

ثامنًا

تاسعًا

ــة ويوجــد  ــا أعمــال فصلي ــس له ــي لي ــررات الت ــات بالتعامــل مــع المق توجــه الكلي
لهــا اختبــارات نهائيــة فقــط مثــل: مشــاريع التخــرج ومــا شــابهها، فيســتمر اســتكمال 
ــة  ــارات نهائي ــات هــذه المقــررات بالتنســيق مــع اســتاذ المقــرر، وتعقــد لهــا اختب متطلب

باســتخدام اآلليــة المناســبة.

عاشرًا

أن يســري علــى برامــج الســنة التحضيريــة مــا يســري علــى ســنوات الدراســة األخــرى 
وللجامعــات اتخــاذ مــا يرونــه مناســبًا فــي شــأن تحديــد بعــض مســارات الســنة التحضيريــة 
أو المقــررات الدراســية األساســية التــي تســتخدم لتخصيــص الطــاب فــي البرامــج 
األكاديميــة باعتمــاد نظــام التقديــرات لهــا، علــى أن يعطــى الطالــب الخيــار فــي االعتــذار 

عــن االســتمرار فــي الفصــل الدراســي إن رغــب فــي ذلــك.

الحادي 
عشر
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رقم 79305 المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020م

توصيات اجتماع لجنة تفعيل القرار الوزاري

ــم  ــارات والتقوي ــات االختب ــن الجامعــات بشــأن ترتيب ــد الخطــاب اإلعامــي بي توحي
وأعمــال الفصــل الدراســي.

اســتكمال المتطلبــات النظاميــة التــي تتطلبهــا المجالــس المختصــة لتفعيــل هــذه 
التوصيــات، مــع أهميــة التأكيــد علــى اســتمرارية الرحلــة التعليميــة بفاعليــة وجــودة عالية.

للجامعــات أن تعقــد االختبــارات النهائيــة عــن بعــد لبرامــج االنتســاب المطــور 
)التعليــم عــن بعــد( قبــل بــدء االختبــارات النهائيــة المحــددة مســبقًا بأســبوع أو أســبوعين، 
الطالــب  المحــدد يعطــى  الوقــت  الظــروف مهيــأة ألداء االختبــار فــي  لــم تكــن  وإذا 
والطالبــة تقديــر “غيــر مكتمــل” علــى أن يعقــد لــه اختبــار بديــل فــي وقــت الحــق ووفــق 

ــة المتاحــة. اآللي

أن يســري علــى برامــج الدراســات العليــا مــا يســري علــى برامــج الدراســات الجامعيــة 
)البكالوريــوس والدبلــوم ( وللجامعــات اتخــاذ مــا يرونــه مناســبًا فــي شــأن تأجيــل االختبــار 
ــة  ــار فــي وقــت الحــق ووفــق اآللي ــث يعقــد االختب ــوراه بحي ــة الدكت الشــامل فــي مرحل

المتاحــة.

الرابع 
عشر

الخامس 
عشر

الثاني 
عشر

الثالث 
عشر
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تطبيــق توصيــات اجتمــاع لجنــة تفعيــل القــرار الــوزاري رقــم 79305 المنعقــد بتاريــخ 31 مــارس 
2020م، الــواردة أعــاه.

اســتكمال المناهــج وأعمــال التقويــم المســتمر للطلبــة والمراجعــة واإلجابــة علــى استفســارات 
الطلبــة وعمــل االختبــارات اإللكترونيــة التجريبيــة للكليــات الراغبــة بالشــراكة مــع عمــادة التعلــم 
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد وأي أعمــال أخــرى مناســبة لتحقيــق نواتــج التعليــم، وذلــك قبــل 

نهايــة شــهر شــعبان 1441هـــ. 

دعــم أبنائنــا الطلبــة فــي هــذه الفتــرة الحرجــة وإرشــادهم أكاديميــًا والحــرص 
علــى التيســير عليهــم وعمــل كل جهــد لدعــم الخريجيــن الســتكمال متطلبــات 
ــم وبمــا يتوافــق  ــج التعل ــك بحســب األنظمــة وبمــا يحقــق نوات التخــرج وذل
مــع سياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز 

المعتمــدة )يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال الرابــط أو الرمــز التالــي(: 
وتطبيــق التعليمــات الــواردة فــي الدليــل اإلرشــادي المرســل مــن الــوزارة المشــار إليــه أعــاه، 
وإتاحــة خيــار االنســحاب عــن مقــرر دراســي أو عــدد مــن المقــررات أو االعتــذار عــن االســتمرار فــي 
دراســة الفصــل الدراســي أو االنســحاب مــن الفصــل الدراســي إلــى يــوم الخميــس 30 /8/ 1441هـــ 
الموافــق 23 /4/ 2020م، وال يحتســب االنســحاب أو االعتــذار مــن رصيــد الطالــب والطالبــة 

وذلــك بحســب توجيهــات الــوزارة

أواًل:
جميع البرامج التخصصية في الجامعة في كافة 

المستويات )دبلوم، بكالوريوس(
1

2

3

https://bit.ly/2OtyF8J
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ــد 3 رمضــان 1441هـــ  ــوم األح ــداء مــن ي ــة ابت ــة اإللكتروني ــارات النهائي ــدأ التقويمات/االختب تب
الموافــق 26 ابريــل 2020م، ويمكــن بحســب الدليــل اإلرشــادي المشــار إليــه أعــاه تنفيــذ 
التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر مــن الوســائل التاليــة وحســب طبيعــة الدراســة بالكليــات 

المختلفــة باســتخدام نظــام التقديــرات المعتمــد للمقــرر:
تقييم الطالب اثناء سير عملية التعليم عن بعد	 
االختبارات االلكترونية النهائية عبر باك بورد. 	 
االختبــارات االلكترونيــة النهائيــة عبــر بــاك بــورد، للجــزء المعرفــي، وتأجيــل الجــزء المهــارى 	 

والســلوكي إلــى مــا بعــد اســتئناف الدراســة مــع رصــد تقديــر غيــر مكتمــل.
 	.MCQ االختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة الخيارات
 	Open Book اختبار الكتاب المفتوح
االختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم االلكترونية.	 
العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول االفتراضية.	 
التكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.	 
 	Discussion Board منتديات النقاش
 	E-portfolio ملف اإلنجاز االلكتروني
المشاريع العلمية والبحثية.	 

أو أحد وسائل التقويم واالختبارات المعتمدة في التخصص وتحقق نواتج التعلم.

تقــوم الكليــة باســتكمال التقويــم المســتمر إلكترونيــا ليشــكل إجمالــي الموزونــة %80 ، علــى 
أن يتــم تخصيــص %20 للتقويــم النهائــي )االختبــار النهائــي(، ويســتثنى مــن ذلــك المقــررات 
ــوزاري فــي  ــرار ال ــل الق ــة تفعي ــة للجن ــة الثامن ــى التوصي ــاًء عل ــة فُتعامــل -بن الســريرية والعملي
الدراســة  الئحــة  مــن   )26( المــادة  وفــق   - 2020م  مــارس   31 بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا 
واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة والتــي تنــص علــى جــواز اســتثناء مقــررات النــدوات واألبحــاث 
والمقــررات ذات الصبغــة العمليــة والميدانيــة مــن أحــكام المــواد )24، 23، 22( أو بعضهــا.

زمــن االختبــارات النهائيــة اإللكترونيــة: ســاعة واحــدة، مــع مراعــاة أن يتناســب عــدد أســئلة االختبــار 
مــع المــدة الزمنيــة المحــددة لاختبــار وفقــًا للمعاييــر العالميــة ألنــواع األســئلة المختلفــة.

فــي حــال كانــت التقويمات/االختبــارات النهائيــة إلكترونيــة فــي كافــة التخصصــات تقــوم الكليــة 
بجدولتهــا بالشــراكة مــع عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.

تقــوم الكليــة باعتمــاد خطتهــا مــن مجلــس الكليــة وإرســالها إلــى وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة 
فيمــا يخــص البكالوريــوس والدبلــوم، ليتــم مناقشــتها مــن قبــل اللجنــة المفوضــة برئاســة معالــي 
مديــر الجامعــة، وذلــك فــي موعــد أقصــاه يــوم األحد 19 شــعبان 1441هـ الموافــق 12 ابريل 2020م.

4
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اســتكمال المناهــج وأعمــال التقويــم المســتمر للطلبــة والمراجعــة واإلجابــة علــى استفســارات 
الطلبــة وعمــل االختبــارات اإللكترونيــة التجريبيــة للكليــات الراغبــة بالشــراكة مــع عمــادة التعلــم 
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد وأي أعمــال أخــرى مناســبة لتحقيــق نواتــج التعليــم، وذلــك قبــل 

نهايــة شــهر شــعبان 1441هـــ

أكاديميــًا  وإرشــادهم  الحرجــة  الفتــرة  هــذه  فــي  الطلبــة  أبنائنــا  دعــم 
والحــرص علــى التيســير عليهــم وذلــك بحســب األنظمــة وبمــا يحقــق 
أداء  وتقويــم  االختبــارات  سياســات  مــع  يتوافــق  وبمــا  التعلــم  نواتــج 
عليهــا  الحصــول  )يمكــن  المعتمــدة  عبدالعزيــز  الملــك  بجامعــة  الطلبــة 

التالــي(:  الرابــط أو الرمــز  مــن خــال 
وتطبيــق التعليمــات الــواردة فــي الدليــل اإلرشــادي المرســل مــن الــوزارة بهــذا الخصــوص، وإتاحة 
خيــار االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة الفصــل الدراســي أو االنســحاب مــن الفصــل الدراســي 
إلى يوم الخميس 30 /8 /1441هـ الموافق 23 /4/ 2020م وال يحتســب االنســحاب أو االعتذار 

مــن رصيــد الطالــب والطالبــة وذلــك بحســب توجيهــات الــوزارة.

نظــرًا ألن هــذه االختبــارات مصيريــة فــي اختيــار التخصصــات والتســكين فــي الكليــات فســوف 
يتــم اعتمــاد التقديــرات فــي كافــة نتائــج الطلبــة.

تبدأ التقويمات/االختبارات النهائية اإللكترونية ابتداء من يوم األحد 10 رمضان 1441هـ.

ــا ليشــكل  تقــوم اللجــان المختصــة بالســنة التحضيريــة باســتكمال التقويــم المســتمر إلكتروني
إجمالــي الموزونــة %80 ، علــى أن يتــم تخصيــص %20 للتقويــم النهائــي )االختبــار النهائــي(.

تقــوم لجنــة تشــغيل الســنة التحضيريــة بالتنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة 
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد لجدولــة التقويمات/االختبــارات النهائيــة اإللكترونيــة.  

تقــوم اللجنــة العليــا للســنة التحضيريــة بإرســال المقتــرح المتكامــل إلــى اللجنــة المفوضــة 
ــد 19 شــعبان 1441هـــ  ــوم األح ــد أقصــاه ي ــك فــي موع ــة، وذل ــر الجامع ــي مدي برئاســة معال

الموافــق 12 ابريــل 2020م.

ثانيًا:
السنة التحضيرية المشتركة في البكالوريوس

1
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https://bit.ly/2OtyF8J
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دعــم أبنائنــا الطلبــة فــي هــذه الفتــرة الحرجــة وإرشــادهم أكاديميــًا والحــرص 
علــى التيســير عليهــم وعمــل كل جهــد لدعــم الخريجيــن الســتكمال متطلبــات 
التخــرج وذلــك بحســب األنظمــة وبمــا يحقــق نواتــج التعلــم وبمــا يتوافــق 
مــع سياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز 

ــي(:  ــط أو الرمــز التال المعتمــدة )يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال الراب
وتطبيــق التعليمــات الــواردة فــي الدليــل اإلرشــادي المرســل مــن الــوزارة بهــذا الخصــوص، 
ــذار عــن االســتمرار  ــار االنســحاب عــن مقــرر دراســي أو عــدد مــن المقــررات أو االعت وإتاحــة خي
فــي دراســة الفصــل الدراســي أو االنســحاب مــن الفصــل الدراســي إلــى قبــل بدايــة التقويمــات/
االختبــارات النهائيــة اإللكترونيــة وال يحتســب االنســحاب أو االعتذار مــن رصيد الطالب والطالبة 

وذلــك بحســب توجيهــات الــوزارة.

يبــدأ التقويم/االختبــار النهائــي اإللكترونــي لطلبــة االنتســاب مــن يــوم الســبت 25 شــعبان 
1441هـــ، وتقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بالشــراكة مــع عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم 

عــن بعــد بالشــراكة مــع الكليــات بعمــل الجــداول بهــذا الخصــوص.

زمــن االختبــارات النهائيــة اإللكترونيــة: ســاعة واحــدة، مــع مراعــاة أن يتناســب عــدد أســئلة االختبــار 
مــع المــدة الزمنيــة المحــددة لاختبــار وفقــًا للمعاييــر العالميــة ألنــواع األســئلة المختلفــة.

تقــوم الكليــات بتنســيق كافــة تفاصيــل االختبــارات مــع عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة 
ــد.   ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون التعل

يقــوم وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة مــن خــال اللجــان المختصــة بإرســال المقتــرح إلــى 
ــوم األحــد 19  ــك فــي موعــد أقصــاه ي ــر الجامعــة، وذل ــي مدي ــة المفوضــة برئاســة معال اللجن

شــعبان 1441هـــ الموافــق 12 ابريــل 2020م.

ثالثًا:
االنتساب
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https://bit.ly/2OtyF8J
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دعــم أبنائنــا الطلبــة فــي هــذه الفتــرة الحرجــة وإرشــادهم أكاديميــًا والحــرص 
علــى التيســير عليهــم وعمــل كل جهــد لدعــم الخريجيــن الســتكمال متطلبــات 
التخــرج وذلــك بحســب األنظمــة وبمــا يحقــق نواتــج التعلــم وبمــا يتوافــق 
ــز  ــك عبدالعزي ــة بجامعــة المل ــم أداء الطلب ــارات وتقوي مــع سياســات االختب

المعتمــدة )يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال الرابــط أو الرمــز التالــي(:
ــذا الخصــوص،  ــوزارة به ــل اإلرشــادي المرســل مــن ال ــواردة فــي الدلي ــق التعليمــات ال  وتطبي
ــذار عــن االســتمرار  ــار االنســحاب عــن مقــرر دراســي أو عــدد مــن المقــررات أو االعت وإتاحــة خي
فــي دراســة الفصــل الدراســي أو االنســحاب مــن الفصــل الدراســي إلــى قبــل بدايــة التقويمــات/
االختبــارات النهائيــة اإللكترونيــة وال يحتســب االنســحاب أو االعتذار مــن رصيد الطالب والطالبة 

وذلــك بحســب توجيهــات الــوزارة.

تقــوم الكليــات بوضــع خطــة الســتكمال التقويــم المســتمر )ليشــكل %80 مــن الدرجــة( ومــن 
ثــم عقــد التقويم/االختبــار النهائــي اإللكترونــي بواقــع %20 وذلــك بالتنســيق مــع عمــادة 

ــم عــن بعــد. ــي والتعلي ــم اإللكترون ــول والتســجيل وعمــادة التعل القب

يبــدأ التقويم/االختبــار النهائــي اإللكترونــي لطلبــة التعليــم عــن ُبعــد مــن يــوم االثنيــن 20 
1441هـــ. شــعبان 

زمــن االختبــارات النهائيــة اإللكترونيــة: ســاعة واحــدة، مــع مراعــاة أن يتناســب عــدد أســئلة االختبــار 
مــع المــدة الزمنيــة المحــددة لاختبــار وفقــًا للمعاييــر العالميــة ألنــواع األســئلة المختلفــة.

تقــوم الكليــات بتنســيق كافــة تفاصيــل االختبــارات مــع عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة 
ــد.  ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون التعل

يقــوم وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة مــن خــال اللجــان المختصــة بإرســال المقتــرح إلــى 
ــوم األحــد 19  ــك فــي موعــد أقصــاه ي ــر الجامعــة، وذل ــي مدي ــة المفوضــة برئاســة معال اللجن

شــعبان 1441هـــ الموافــق 12 ابريــل 2020م.

رابعًا:
التعليم عن بعد
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