تعليمات تقديم االمتحانات االلكترونية عن بعد في جامعة فيالدلفيا للفصل
الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019
 .1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقديم االمتحانات االلكترونية عن بعد عبر منصة التعلم االلكتروني
في جامعة فيالدلفيا).
 .2تعتمد منصة التعليم االلكتروني ( مايكروسوفت تيمز) المعتمدة من قبل الجامعة فقط إلجراء
االمتحانات النهائية عن بعد لجميع طلبة الجامعة.
 .3مدة كل امتحان نهائي للمواد النظرية ساعة واحدة لمواد درجة البكالوريوس وساعتين لمواد درجة
الماجستير  ،اما المواد العملية فيتم تقدير مدة امتحانها من قبل مدرس المادة.
 .4تكون االسئلة متنوعة بحيث تشمل اختيار من متعدد ،وصح وخطأ ،واسئلة انشائية واية اسئلة
اخرى يراها مدرس المادة مناسبة.
 .5تعقد امتحانات المواد العملية والشعب المكتبية ومناقشة مشاريع التخرج والرسائل الجامعية في
الفترة التي تسبق االمتحانات النهائية على ان يتم التنسيق بين مدرسي المواد والطلبة.
 .6ترصد عالمة من ( )%50لتقييم جميع اعمال الفصل قبل االمتحان النهائي وعالمة من ()%50
لالمتحان النهائي.
 .7لمدرسي المواد التي تحتاج الى تقييمات خاصة تحديد طبيعة االمتحانات وعلى سبيل المثال ال
الحصر تخصص التصميم الداخلي وهندسة العمارة وفقًا لما يرونه مناسبًا.
 .8يمكن للطلبة الحصول على ايضاحات حول االمور الفنية المتعلقة باالمتحانات النهائية من مدرسي
المواد قبل بدء االمتحانات ومن منشورات موقع الجامعة االلكتروني.
 .9على جميع الطلبة التقيد بما يلي:
 .1يجب ان يدخل الطالب الى منصة مايكروسوفت تيمز قبل عشرة دقائق من وقت بدء
االمتحان.
 .2البدء في االجابة على اسئلة االمتحان فور بدء موعده.
 .3يمنع خروج الطالب من االمتحان قبل مرور  30دقيقة على بدايته.

 .10قام الطلبة بالتدرب على االمتحانات االلكترونية من خالل االمتحانات القصيرة التي قدموها
خالل الفصل الدراسي الثاني .ومع ذلك يطلب من المدرسين تقديم المزيد من المعلومات عن
االمتحان فيما تبقى من الوقت.
 .11عدم اعالن العالمات واالجابات عند االنتهاء من االمتحان لتوفير امكانية االستفادة منها
إلعادة االمتحان بصور مختلفة.
 .12أن يتواجد مدرس المادة على منصة مايكروسوفت تيمز  15دقيقة قبل موعد االمتحان.
 .13يتم جدولة االمتحان لساعة واحدة ويتم إختيار إغالق  closeليكون  5دقائق بعد انتهاء االمتحان.
 .14تسري احكام هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة وبمختلف الدرجات العلمية
للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي .2020/2019
 .15يجوز للطالب ان يعود إلى األسئلة التى مر عليها أو حلها سابقا.
 .16تطبق على كافة حاالت الغش االلكتروني العقوبات واالجراءات المنصوص عليها في تعليمات
تأديب الطلبه النافذه في الجامعه.
 .17رئيس الجامعة ،العمداء ،مدير مركز اللغات ،ومدير مركز الحاسوب مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات.

