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 (SI) اآللي

وعلى ال.اعة ال-ان+ة زواال، اج�&ع أع#اء الل��ة  2020م� شه� أوت س�ة  30األح�  ب�ارخ

Bاس��8ام تق�+ة االج�&اع ع� ال?<�اغ>ج+ة لل.�ة ال-ال-ة إعالم آلي ت678 ن45 اإلعالم اآللي 

C>?Dع� ع?� تB Google Meet أجل دراسة � 26ال&Sرخ في  633الع&ل Bالق�ار رق4  وذلN م

و ق� ت&\ م�اق]ة ال&Zاور , وفقا لل�5وف ال&�احة هتU+>V ما جاء T+ و 2020 أوت

  2020-2019في إ_ار ت.<<� نها^ة ال.�ة ال�ام[+ة األساس+ة ال�ي ت7&�ها الق�ار 

  .االن�قالو  ال�ق<+4, ��5+4 وت.<<� ال�روسو ال&�علقة ب

�  Bاألساتiة ال��ح<g اف��اح ال�ل.ة و Bع�و ت&\ م�اق]ة ال�قاm ال.الفة ال�ki و الZاض�

 :االتفاق على مایلي

  



 

  

  :Gال*, ة لل�روس - 1

ى  األساس+ة و ال&�ه�+ة ال8اصة sBل  ال&�علقة Bال&>اد ض�ورة اس��rاف ال�روسال�Zص عل

� . Easyclass, Zoom, Meet ال.�>ات وش�حها Bاس�ع&ال ال��V>ل>ج+ات ال&�>ف�ةs&^ ك&ا

ق�ه ال8اصة أو Bاالس�عانة Bف�C ال.&عي �7B~ لل�امعة ث4 �DB <ل ال�رس إما�لألس�اذ ت.

ى ل�امعةات>زعه على الDل�ة Bاس��8ام ق�اة    .  Youtube عل

  Gال*, ة األع�ال ال��J��Kة - 2

�+ة  ی��ك لألس�اذ+?Dقة ال&�اس�ة ألداء األع&ال ال��Dة اخ�+ار الع� Bع�،  ت�ف<i مZاكاة(ح�

،��+ة ل�ع� الDل�ة، ی�خ6 ...). إرسال تق�+?Dر إج�اء ال�ق<+4 لألع&ال ال�iفي حال تع

ال�D?+قي و عالمة ال&�ا��ة ال&.�&�ة لألس�اذ أن ^�8ار العالمة األف#ل ب<� عالمة الع&ل 

 �لألع&ال ال&>جهة ل�ف� ال&ادة و لVل الDل�ة و اح�.ابها kعالمة نهائ+ة لل&�ا��ة ال&.�&�ة ما ب<

�+ة+?Dاألع&ال ال&>جهة و األع&ال ال�.  

3 - 
  Gال*, ة لع�ل�ة ال�ق��8 ال�,��

� لألس�اذ دمج أسrلة s&^ ،+ة�ال�.�ة لل&>اد األساس+ة و ال&�هB انZلة االم�rالف�ض مع أس

  .ال�هائي و في هiه الZالة ^�g على األس�اذ ال&ع�ي م�اعاة ال>ق\ ال&678 لالم�Zان

ى قاع�ة ال�عل+4  � لألس�اذ وضع أسrلة الف�ض علs&^ ،ة+Tا[Vة و االس�+�أما Bال�.�ة لل&>اد األف

ال?�� س�اذ على ع� Bع� Bال�.�ة لل�امعة و إعDاء مهلة للDل�ة إلرسال اإلجاBات إلى األ

  ). EasyClass.com م-ال(k&ا ^&�sه اس��8ام قاع�ة تعل+4 ع� Bع� خارج+ة  .األل��Vوني



 

  

  Gال*, ة لالم��انات ال*هائ�ة - 4

ى األس�اذ  ت?�مج االم�Zانات ح#>را مع م�اعاة اإلج�اءات الZ7+ة ال>اجg ات8اذها و عل

الق.4 م�اش�ة Bع� ان�هاء االم�Zان،  ت.ل+4 ال�Z7+ح ال�&>ذجي و سل4 ال���+� ال&ف7ل ل�ئ+�

ك&ا ت�>لى إدارة الق.4 ال�]� س>اء على ل>حة اإلعالنات و ^ف#ل ال�]� على ال&>اقع 

  .اإلل��Vون+ة ال&�احة و ت?ل+غ الDل�ة بiلN م� أجل تفاد~ ال��&عات

في حال �+اب _الg ع� االم�Zان، ^عاد ب�م�ة ام�Zان تع>#ي Bال��.<C مع األس�اذ 

  .ال&ع�ي

  

  Gال*, ة لل�<ادقة على ن�ائج ال�ادة - 5

� اح�.اب ال&ع�ل ال�هائي لل&ادة Bاع��ارs&^:  

  .االم�Zان ال�هائي و ال�ق<+4 ال&.�&� −

 .االم�Zان ال�هائي فق� في حال تعiر اج�اء ال�ق<+4 ال&.�&� −

 .ال�ق<+4 ال&.�&� فق� لل&>اد الغ<� مع�+ة Bاالم�Zان ال�هائي −

mأ~ حال اسقاB �s&^ ه  و الB ن مع�+ة<Vان ال�هائي ل&ادة تZأجل تفاد~ إعادة (االم� �م-ال م

 ،g>م�غ gالDان لZاالم�.(... 

  

  



 

   :م� أجل ت.ه<ل ع&ل+ة ال�ق<+4 في ض>ء ال�5وف الZال+ة، ^ق��ح ما یلي

C ال&]�ف�_ � م�kiاته4 إلى أع#اء الل��ة ع

 C�_ �م� الع�ض ال8اص �ki&Bته4 إلى أع#اء الل��ة ع

 C�_ �ی�سل الDل�ة ع�ض ف<�ی> لل?�نامج أو ال�C>?D ال&��� إلى أع#اء الل��ة ع

ل ال�ق�� ال�هائي ل�ئ+� ی�سل أع#اء الل��ة تقار�ه4 إلى رئ+� الل��ة الi~ ب�وره ی�س

  .تSخB iع<� االع��ار االج�اءات االس�-�ائ+ة ال�ي جاءت ض&� الق�ار ال>زار~ ال&ki>ر أعاله

Sال*, ة ل�*اق�ات ال,*ة ال6ال6ة ل�,انG  

م� أجل ت.ه<ل ع&ل+ة ال�ق<+4 في ض>ء ال�5وف الZال+ة، ^ق��ح ما یلي

   .إعفاء الDل�ة م� ال&�اق]ة

C ال&]�فم�  PDF ی�سل الDل�ة ن.8ة�_ �م�kiاته4 إلى أع#اء الل��ة ع

PPT  C ی�سل الDل�ة ن.8ة�_ �م� الع�ض ال8اص �ki&Bته4 إلى أع#اء الل��ة ع

 C�_ �ی�سل الDل�ة ع�ض ف<�ی> لل?�نامج أو ال�C>?D ال&��� إلى أع#اء الل��ة ع

ی�سل أع#اء الل��ة تقار�ه4 إلى رئ+� الل��ة الi~ ب�وره ی�س

  

تSخB iع<� االع��ار االج�اءات االس�-�ائ+ة ال�ي جاءت ض&� الق�ار ال>زار~ ال&ki>ر أعاله

  .هنف.ال<>م م� وع]� دقائC ال�ل.ة على ال.اعة ال-ال-ة 

     م�~ دمحم   

� ال�ی

�  ش�اقي دمحم األم<

6 - Sال*, ة ل�*اق�ات ال,*ة ال6ال6ة ل�,انG

م� أجل ت.ه<ل ع&ل+ة ال�ق<+4 في ض>ء ال�5وف الZال+ة، ^ق��ح ما یلي 

إعفاء الDل�ة م� ال&�اق]ة - 

ی�سل الDل�ة ن.8ة - 

ی�سل الDل�ة ن.8ة - 

 ال&]�ف

 -  C�_ �ی�سل الDل�ة ع�ض ف<�ی> لل?�نامج أو ال�C>?D ال&��� إلى أع#اء الل��ة ع

 ال&]�ف

ی�سل أع#اء الل��ة تقار�ه4 إلى رئ+� الل��ة الi~ ب�وره ی�س - 

  الق.4

  :Gال*, ة لالن�قال - 7

تSخB iع<� االع��ار االج�اءات االس�-�ائ+ة ال�ي جاءت ض&� الق�ار ال>زار~ ال&ki>ر أعاله

ال�ل.ة على ال.اعة ال-ال-ة  \رفع

  

  :الZاض�ون 

م�~ دمحم   ا�ال. أ -

 د ع&�~ دمحم.أ -

ال�ی�قاب> صالح . د -

ش�اقي دمحم األم<�. أ -


