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ة لذلك. )مساق عىل منظومة المودلمحوسًبا االمتحان سيكون   (1
ّ
ي المساقات المعد

 
، ف

( )مساق حديث  –حديث  تخصصات أخرى غير الدين  –تخصص الدين اإلسالمي

 .)  اإلسالمي

ي مستوى من المستويات )\ الطالب (2
 
باالمتحان المحوسب  ה(\עברة الذي نجح ف

قدم للمستوى الذي نجح فيه مرة اخرى.  
ّ
يف، ال داعي للت  للحديث النبوي الشر

 

ة الدخول لالمتحان عىل المودل وفق المساق المالئم لتخصصه، \ يجب عىل الطالب (3

ة دقائق . )ال يوجد إضافة وقت وتجهير  حاسوبه قبل بداية االمتحان عىل األقل بعشر

ا بغض النظر عن األسباب(. 
ً
 مطلق

راسّية الثالثة،  (4
ّ
راسّية األوىل حتى الّسنة الد

ّ
اجة حال الطالب المنتظمير  من الّسنة الد

ة للمساق وفق للتسجيل المسبق لالمتحان ، حيث تم تسجيل جميع الطالب مباشر

 تخصصهم. 

5)  
ّ
للتأكد من تسجيلهم واصل مع قسم التحصيالت الطالب الخريجير  يجب عليهم الت

للمساق المالئم لهم، عير منتدى قسم التحصيالت. قبل موعد االمتحان بأسبوع عىل 

 األقل. 

 مستويات و لجميع االمتحان سيكون  (6
ّ
يفمتطلبات التسميع للحديث الن

 بوّي الشرّ

 و 
ّ
ي ومن ضمنهم الخريجير  ب لجميع الطل

 
ي الساعة وواري    خ المحددة فقط التف

 
ف



بط،
ّ
ي المكان المخصص لكل  عير  المحددة لكل مستوى بالض

 
منظومة المودل ف

 مستوى. 

 

م له الطالبعالمة  (7
ّ
رصد بعد مرور سبعة أيام من موعد االمتحان الذي تقد

ُ
 . ة/ االمتحان ت

اضات عىل عالمة االمتحان المحوسب.   (8  ال مجال لتقديم االعتر

ي امتحان التسميع المحوسب (9
 
يف، عالمة النجاح ف

بوي الشرّ
ّ
لجميع  للحديث الن

ي  جميع المستويات و 
 
خريجير  وطالب ال الطالب التخصصات ومن ضمنهم كلالطالب ف

( :  %(. 70المالءمات هي

ا: 
ً
 مالحظة هامة جد

1)  ،) ي
ي الجدول أعاله )الفصل الصيف 

 
لذلك  مواعيد خاصة واستثنائّية. المواعيد المعلنة ف

م ف تقع المسؤولية عىل عاتقه، ولن يتم اإلعالن عن المعلنة د يالمواعبالطالب الذي ال يلتر 

 . 2022-2021حتر بداية العام الدراسي مواعيد جديدة 

راسي الجديد  (2
ّ
، سيتم اعتماد أحاديث جديدة للتسميع، 2022-2021مع بداية العام الد

كمل إنهاء التسميع المطلوب  \ لذلك فالطالب
ُ
 منهة الذي لم ي

   الجديدة ضمن خطته.  يثاألحادسيتم إلغاء ما قام بتسميعه واعتماد ، بنجاح

 

ة  األحاديثبتسميع جزء من ة الذين قام \ الطالب (3
ّ
بوي

ّ
انتهاز الفرصة  ، عليهالمطلوبة منهالن

ي هذه المواعيد الخاصة واالستث
 
 ما تبفر عليه لم يكمل ن، وإنائية إلكمال ما تبفر عليهف

ي الجزء الذي تقدم عىللو حصل حتر  –بتسميعه  سيتم إلغاء ما قام
 
له من  عالمة نجاح ف

ة.  اديثاألح
ّ
م من جديد وفق األ  ويجب عليهالنبوي

ّ
قد

ّ
ي سيتم الت

حاديث الجديدة التر

راسي الجديد 
ّ
 . 2022-2021اإلعالن عنها مع بداية العام الد

 

م  ة\ لطالبا تقع المسؤولية عىل عاتقه، ولن يتم المعلنة د يالمواعبالذي ال يلتر 

  بداية إلعالن عن مواعيد جديدة حتر ا
ّ
 .2021 – 2022راسي العام الد

 راجي   لكم دوام التوفيق والنجاح
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