الجامعت العشبيت املفخىخت

أبىاءها الطالب ألاعشاء،
فيما ًلي ججذون كل ما جدخاجىهه من إجاباث جخخص باالمخداهاث النهائيت )(THE

ما هى الـ  THE؟
ً
 هى أظلىب لخقييم الاداء املخعاسف عليت عامليا و هى ًذمج بين الىاجب املنزلي و Open
 , Bookو ظيكىن بذًل لالخخباساث النهائيت .
 جمذ صياغخه بمعاًير جقيغ هفغ مخشجاث الخعلم املحذدة لالخخباساث النهائيت
( )Finalوبالخالي فهى ٌشمل كافت املىاضيع التي ٌغطيها املقشس.

كم درجت مخصصت للـ THE؟
 جخصيص  50دسجت للـ  ،THEعلى أن جىصع دسجاث املقشس كما في الشظم البياوي أدهاه:
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كيف أحصل على الـ  THEوكيف أسلمه؟
ً
 من خالل خعابك عبر املىبر الخعليمي ( )LMSبطشٍقت مطابقت جماما ملا هى
مخبع في الىاجباث ( )TMAوجشفع كزلك بىفغ ألاظلىب مع الالتزام باملهلت
الضمىيت املحذدة لكل مقشس .

متى أحصل على الـ  THEومتى أسلمه؟
ً
ً خم جفعيل الشابط لكل مقشساجك املسجلت عبر خعابك في املىبر الخعليمي ( )LMSمن قبل الجامعت ورلك وفقا للخارٍخ والىقذ املحذدًن في الجذول الذي جم حعميمه من قبل
قعم الامخداهاث.
ً دق لك حعليم الـ  THEمىز العاعت ألاولى لخفعيل الشابط من قبل الجامعت وختى  24ظاعت من ظاعت وششة (أهظش الشظم أدهاه).
ً خم إقفال سابط الدعليم للـ  THEبعذ  24ظاعت من طشخه من قبل الجامعت (وليس من ساعت جفعيلك للزابط).
 جاسٍخ ومىعذ إقفال سابط الدعليم لكل مقشس أًضا جم جدذًذهما في الجذول الزي جم حعميمه من قبل قعم الامخداهاث.

هل من املمكن مزاجعت إجابتي بعذ حسليم الـ THE
STMA؟
ً
ً
ٌُ عمذ بشفع ال  THEمشة واخذة فقط  ,لزا ًخىجب عليك مشاجعت
بشكل جيذ والخدقق منها قبل الدعليم.
إجاباجك
ٍ
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ما الصيغت التي ًخىجب اسخخذامها في حل ال THE؟
 لقبىل إجابخك في الـ ً THEخىجب عليك حعليمها بصيغت ) (.docأي ملف  Wordعلى أن جكىن
ً
إلاجابت مطبىعت ) (typedوليغ مكخىبت بخط اليذ أو ملصقت كصىسة أو ما شابه .وخالفا
لزلك ،ال ٌعخذ باإلجابت وال جدعب لك الذسجاث والٌعطى الطالب فزصت للخعذًل .

هل الخىثيق مطلىب في الـ THE؟
 كال ،ال جىثيق
 فئن إجاباجك للـ  THEال جخطلب أي هىع من أهىاع الخىثيق أو ركش
املشاجع.

كيف جخحقق الجامعت من إجاباحي ودقتها؟
 جشفع الجامعت الـ  THEاملقذم من قبلك على هظام ال  turnitinليخم فدص الدشابه في مضمىهه،
وفي حال ثبذ أي حشابه في إلاجاباث ًخم حزماهك من الذرجت و اجباع الاجزاءاث املعخمذة
املىصىص عليها في الجامعت.
 إن اظخذعذ الحاجت ،للجامعت الحق باالجصال بك من خالل الاجصال املشئي ملىاقشت إجاباجك.

هل من املمكن جأجيل الـ THE
STMA؟
وعم من املمكن  ,شزط الالتزام بما ًلي :
 فئن حعزس عليك جقذًم الـ  THEضمن املهلت املحذدة في الجذولً ،دق لك الخقذم بطلب جأجيل للفصل الزي ًليه و رلك بذفع سظىم الخاجيل ( 561.2سٍال) .
 اظخقبال طلباث الخاجيل عبر الىظام الخاص بالخاجيل بذاء من  18ابشٍل  2021و ختى  05ماًى 2021م.
 في خال فخذ سابط الـ  THEملقشس جشغب في جأجيله ظىف ٌعقط عىك خق الخأجيل لهزا املقشس.
 عىذ الجلىط إلكمال الجضء املؤجلً ،خىجب عليك جقذًم الخقىٍم باألظلىب الزي ًُ َّ
دذد في رلك الفصل.
ً
ملقشس ما ،جشصذ دسجت غير املكخمل ” “Iوٍخم الخعامل مع املقشس كأي خالت جأجيل وفقا ملا جىص عليها لىائذ الجامعت.
 في خال جأجيل ال ٍ THE

مالحظت هامت !
-

معاًيرالىجاح و إجخياساملقزر:
خصىل الطالب على ( 15دسجت ) كدذ أدوي أو أكبر من رلك في الاعمال الفصليت  TMAأوألاوشطت الفصليت.
خصىل الطالب على ( 20دسجت) كدذ أدوي أو أكبر من رلك في الامخدان النهائي . THE
خصىل الطالب على مجمىع دسجاث ( 50دسجت ) كدذ أدوي أو أكبر من رلك في املقشس.
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حاالث خاصت

 الطلبت املؤجلين لالمخدان النهائي من الفصل الذساس ي ألاول للعام الجامعي 2021-2020م الطلبت املعمىح لهم بئعادة الجلىط لالمخدان النهائي (.)Re-sitسيقىمىن بخقذًم الامخحان النهائي بصيغت  THEمع احدساب درجت الامخحان النهائي لهم من  50درجت.
 الطلبت الحاصلين على مىافقت من لجىت جأجيل املؤجل لالمخدان النهائي من الفصل الذساس ي ألاول للعام الجامعي 2021-2020مسيقىمىن باداء الامخحان بصيغت  THEكإمخحان نهائي مع احدساب درجت الامخحان النهائي لهم من  50درجت.

جمىياجىا لكم بالخىفيق
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