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العالم  ودول  المملكة  بها  تمر  التي  الطارئة  االزمة  حول  جدة  جامعة  اصدرتها  التي  السابقة   للقرارات  استكماال 
الحرمين  خادم  حكومة  اتخذها  التي  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  لكافة  ومواكبة  المستجد  كورونا  وباء  لتفشي 
الوباء وانفاذًا لما تم مناقشته واقراره في  انتشار هذا  الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا للحد من  الشريفين 
اجتماع معالي وزير التعليم مع مديري الجامعات حول آلية تقويم االختبارات النهائية لهذا العام فقد قررت الجامعة 

ما يلي:

الخطة  حسب  كامل  بشكل  التعليمية  العملية  أوال:استمرار 
الزمنية المعتمدة من خالل المنصة اإللكترونية المعتمدة لدى 
بما   ،Blackboard بعد  والتعليم عن  اإللكتروني  للتعلم  الجامعة 
مخرجات  وتحقيق  المقررات  محتويات  كافة  تغطية  يضمن 

التعلم، مع التأكيد على المواعيد التالية:
الخميس  يوم  دوام  بنهاية  الدراسي  للفصل  التدريس  ١-ينتهي 

١٤٤١/٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣م.
الثانية)  الدورية  االختبارات  (بديل  المستمر  التقييم  ٢-فترة 
الموافق  ١٤٤١/٨/١٥هـ  األربعاء  يوم  تبدأ  التحضيرية  للسنة 
٢٠٢٠/٤/٨م وحتى يوم السبت ١٤٤١/٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣م.
الموافق  ١٤٤١/٩/٣هـ  األحد  يوم  النهائية  االختيارات  ٣-تبدأ 
١٤٤١/٩/٢١هـ  الخميس  يوم  دوام  بنهاية  وتنتهي  ٢٠٢٠/٤/٢٦م، 
الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤م، وبالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل 
المسائية  الفترة  خالل  النهائية  االختبارات  بعض  عقد  يمكن 
تأخير  يمكن  كما  الفضيل،  الشهر  في  الطلبة  لظروف  مراعاة 
الموافق  األحد  يوم  لتبدأ  التحضيرية  السنة  مقررات  اختبارات 

١٤٤١/٩/١٠ه العطاء فرصة أكبر لالستعداد واالستذكار.

األعمال  درجة  لتمثل  المقررات  جميع  درجات  توزيع  ثانيًا:يعاد 
المخصصة  الدرجة  وتمثل  المقرر)  درجات  من   ٪٨٠) الفصلية 
ذلك  من  ويستثنى  المقرر)،  درجات  من   ٪٢٠) النهائي  لالختبار 
بعض المقررات التي لها خصوصية معينة وفق ما يراه القسم 

العلمي ويكون ذلك في أضيق الحدود.

ثالثًا:الـمقـررات الـتي لـيـس لـها أعـمـال فـصلية ويــوجـد لهـا 
اخـتـبـارات نـهائـيـة فـقـط (مـثـل: مشاريع التخرج ومـا شابهها) 
فـيـستـمر اسـتـكمـال مـتطلبات هـذه المقررات بالتنسيق مـع 
أسـتـاذ الـمـقرر، ويـعقد لـها التقييم الـنهائي باستخدام اآللـية 

المناسبة.

رابعًا:المقررات التي ال يعقد لها اختبارات فـصـلية أو نـهائـيـة 
(مثل: التدريب التربوي الميداني والتعاوني)، سوف يتم تقـييم 
الطالب عن الفترة التي قضيت في التدريب قبل تعليق الحضور 
فـي مـقرات العمل، أما عـن بـقـية الفترة فيما بعد التـعلـيـق 
فـسوف يـتـم تـقييم الـطالب بـناًء عـلى ما تم تكليفهم به من 

أعمال.

خامسًا:المقررات الـسريرية والعملية يتم التعامل معها وفـق 
ما جـاء بـالمادة (٢٦) مـن الئـحة الـدراسة واالختبـارات للـمـرحـلة 
الـجـامعية، والـتـي تـنـص عـلى جـواز اسـتثنـاء مقررات الندوات 
واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية والميدانية من أحكام 

المواد (٢٢، ٢٣، ٢٤).

ثامنًا:يـسري عـلى بـرامـج الـسـنة التحضيرية وبرامج الدراسات 
العليا البنود أعاله.

تاسعًا:تكون آلية تسكين طالب السنة التحضيرية في الكليات المختلفة لهذا العام - استثناء - كما يلي:
١-يكون احتساب المعدل لهذا الفصل لطالب السنة التحضيرية كما أشير في البنود أعاله.

٢-يتم التسكين في الكليات واألقسام العلمية المختلفة حسب المقاعد المحددة وتكون المفاضلة بين الطالب وفق الموزونة 
التالية:

٣-تـطـبـق هـذه االلـيـة عـلـى الـطـالب الـمـعـتذريـن والـمـؤجـلـيـن للـفـصل الـدراسـي األول والـفـصـل الـدراسي الثاني الـحالي.

هذا  في  العدالة  لتحقيق  وضمانًا  الطالب  على  سادسًا:تيسيرًا 
للطالب  السماح  يتم  فسوف  االستثنائي  الدراسي  الفصل 

الخيارات التالية:
١-سحب مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي بدون تقديم 
عذر، ويتاح ذلك من يوم األحد ١٤٤١/٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٥م 
طلبة  ذلك  من  ويستثنى  النهائية  االختبارات  بداية  قبل  وحتى 

السنة التحضيرية والكليات الصحية.
بدون  الفصل)  (حذف  الحالي  الدراسي  الفصل  من  ٢-االنسحاب 
الموافق  ١٤٤١/٨/١٢هـ  األحد  يوم  من  ذلك  ويتاح  عذر،  تقديم 
٢٠٢٠/٤/٥م وحتى قبيل بدابة االختبارات النهائية ويستثنى من 

ذلك طلبة الكليات الصحية.
جميع  في  الفصلية  األعمال  في  الطلبة  تقييم  ٣-يخضع 
المتاحة  البدائل  خالل  من  بعد  عن  المستمر  للتقييم  المقررات 

التالية:
١.االختبارات اإللكترونية.

٢.االختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة.
Open Book ٣.اختبار الكتاب المفتوح

٤.االختبارات الشفوية عن طريق نظام التعلم اإللكتروني بالك بورد.
٥.الـعـروض الـتـقديمية والمشاركات أثــناء الــمـحاضـرات فـي 

الفصول االفتراضية.
٦.التكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.

Discussion Board ٧.منتديات النقاش
E-portfolio ٨.ملف اإلنجاز اإللكتروني

٩.المشاريع العلمية والبحثية.
Take home exam ١٠.االمتحان بالمنزل

على أال يكون وزن كل بديل من هذه البدائل عند استخدامه أكثر 
من ٢٠٪ من إجمالي درجة المقرر.

فرص  ضمن  الحالي  الدراسي  الفصل  من  االعتذار  يحتسب  ٤-ال 
الــطـالـب والـطـالـبـة فــي اإلعـتـذار عـن الـفـصـول الـدراسـيـة.
الدرجات  على  طالبهم  باطالع  التدريس  هيئة  أعضاء  ٥-يلتزم 
الفصلية (٨٠٪ من درجات المقرر)، وذلك لتمكين الطالب من اتخاذ 
الفصل  حذف  أو  المقررات  بعض  حذف  حيال  المناسب  القرار 
الـدراسـي وذلـك قـبـل بـدايـة االخـتـبـار الـنـهـائـي بـوقت كاٍف.

سابعًا:يتم احتساب المعدل العام للطالب في هذا الفصل وفق 
الضوابط اآلتية:

١- يعفى الطالب من حرمان دخول االختبار النهائي لكل مقررات 
هذا الفصل الدراسي.

٢-ال يـدخـل الـمـعـدل الـتـراكـمـي لـهـذا الـفـصل الدراسي في 
احتساب اإلنذار األكاديمي لجميع الطالب.

٣-يقوم أعضاء هيئة التدريس برصد درجات جميع المقررات مـن 
١٠٠ درجة حسب المعتاد.

٤- يـتـم احتساب مـعدل الـفصل الـدراسي للـطالب فـي المعدل 
العام كما يلي:

فـي حـال كان وزن تـقـدير الـمقرر (من ٥) أكـبـر مـن أو يـسـاوي 
المعدل التراكمي للفصول السابقة، يتم احتسـاب الـمقرر فـي 
الـمعـدل الـعام للـطالب بـالـتقدير االعتـيادي الـذي حـصل عليه 

.(… ,+A, A+, B, B) الطالب
فـي حـال كـان وزن تـقـديـر الـمـقـرر (مـن ٥) أقـل مـن الـمعـدل 
الـتراكـمي للـفصـول السابقة  فال يتم احتساب هذا المقرر في 
الـمـعدل الـعام للطالب، ويـتم رصد المقرر الطالب  بـتقدير ناجح 
بدون درجة (NP) إذا كـان ناجحا أو راسب بدون درجة (NF) إذا كـان 

راسبا.
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