
 

 1443، شوال 18، الخميس 

 2022، أيار 19، الخميس 

 الطلبة الكرام

  عليكم ورحمته وبركاته !سالم هللا 

 

   1202/2202 انيثبرنامج االمتحانات والواجبات املطلوبة في الفصل الاملوضوع : 
  

 املتعلقة باالمتحانات األكاديميدليل اللذا نذكركم بضرورة قراءة املادة الواردة في   11.06.2022 السبتيوم  2021/2022ينتهي التدريس للفصل الثاني 
 والعالمات وفيما يلي عرض لهذه األمور:

 :لواجبات املطلوبة في خطة املساقا (1
 

 مالحظات واجبات الطلبة اجبات املادةو 

تقارير وتمارين ال

عرض ال ،لقاءإلا

 ةيالبيتوظائف الو 

 دنهاء املهام في الوقت املحد  إ

 211.06.202 بحيث ال يتجاوز 

 ال تقبل املراجعات -1

 ال تعدل العالمات بعد اعتمادها -2

 إيرصد صفر  -3
 
 ملحدد  بدون عذر  م في املوعد اداري ملن لم يسل

وظائف 

 
 
طبيقات الت

 العملية

  ة وتسليم مشروع التخرجتسليم اليومي  
 
 ةطبيقات العملي  للت

 211.06.202بحيث ال يتجاوز 

 ال تقبل املراجعات -1

 ال تعدل العالمات بعد تسليمها -2

 إيرصد صفر  -3
 
 د  بدون عذر  م في املوعد املحد  داري ملن لم يسل

 

ئف نهاية وظا

 الفصل

 202.07.202تسليم الوظائف  بحيث ال يتجاوز -1

ثبات العذر لقسم إتقديم طلبات تأجيل الوظيفة مع -2

 202.07.202التحصيالت بحيث ال يتجاوز 

 مراجعة العالمات في الفترة املعلن عنها فقط   -1

 ال مجال لتحسين العالمات -2

 إيرصد صفر  -3
 
 دد  بدون عذر  م في املوعد املح  داري ملن لم يسل

عادة الوظيفة بعد موافقة رئيس القسم منح الراسبون فرصة إل ي   -4

 وفق النظام

 رئيس بمصادقة مشروط قهري  لعذر الوظيفة تسليم جيلأت -5

 القسم

 تخرجالأبحاث 

 )حلقة بحث(

 لقب أول 

 "مودول"في تسليم األبحاث 

 30.08.2022 حتى موعد أقصاه 

 يجب على الطالب أن يتعه   -1
 
عداد إدد بيا وفق نموذح مح  د خط

 البحث وحده 

الدراسة وفق املواصفات املتبعة  /م البحثعلى الطالب أن يقد   -2

في الكلية )انظر دليل الطالب مرشد لكتابة بحث علمي في 

 املكتبة( 

متحانات اال 

 كتابيةال

 ملاليةتسوية االستحقاقات ا -1

 االلتزام بتعليمات االمتحانات -2

 دد عند تحسين العالماتالتسجيل في املوعد املح   -3

سبوعين أثبات العذر خالل إتقديم طلبات املوعد الخاص مع  -4

 من تاريخ موعد االمتحان  

 مراجعة العالمات في الفترة املعلن عنها فقط   1

 ثاني فقط    تحسين العالمة لالمتحانات في املوعد ال -2

 القهرية فقط   املوعد الخاص لذوي األعذار  -3

 

 

 برنامج وفترة االمتحانات: (2

 

 املدة النهاية البداية املوعد

 أسابيع بواقع امتحان واحد في اليوم ثالثة 02.07.2022 السبت 12.06.2022 األحد املوعد األول 

 أسبوعان بواقع امتحانين في اليوم 28.07.2022 الخميس 17.07.2022 األحد املوعد الثاني

 

 مع االحترام                                                                                                                    

                                                                                                                     
 
 راسيةحصيالت الد  قسم الت


