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 2020 / 2019أليه تقييم ورصد األبحاث عن الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 

 

 :31/5/2020بتاريخ  (528)طبقا لقرار مجلس الجامعه فى جلسته رقم 

  (راسب/ ناجح  )يقوم القسم بتقييم األبحاث والعملي  ويتم وضع.  

  للطالب المستجدين (%60)يقوم الكنترول المختص برصد درجة النجاح لكل طرق التقييم بنسبة. 

  للطالب الباقيين  (%64)يقوم الكنترول المختص برصد درجة النجاح لكل طرق التقييم بنسبة

 .لإلعادة ومن الخارج
 

 (الــعـــام)أوالً البرنـــامـــج 
 

 :ساعه نظرية تكون طريقة التقييم كاألتى (3) المقرر الذى يدرس لمدة 

الدرجة 
 االصلية

اعمال فصلية  10انشطة  20شفوى  30عملى  75التحريرى 
15 

 9 6 12 18 45 %60نسبه 

 10 7 13 19 48 %64نسبه 

 

 :ساعه نظرية تكون طريقة التقييم كاألتى  (2)المقرر الذى يدرس لمدة 

الدرجة 
 االصلية

اعمال فصلية  5انشطة  15شفوى  20عملى  50التحريرى 
10 

 6 3 9 12 30 %60نسبه 

 7 4 10 13 32 %64نسبه 

 

 :ساعه نظرية تكون طريقة التقييم كاألتى  (1)المقرر الذى يدرس لمدة 

 10شفوى  10عملى    30التحريرى  الدرجة االصلية

 6 6 18 %60نسبه 

 7 7 19 %64نسبه 

 

 ساعه نظرية و ليس له عملياو شفوى (2)المقرر الذى يدرس لمدة 

 20اعمال الفصل  80التحريرى  الدرجة االصلية

 12 48  %60نسبه 

 13 51 %64نسبه 

 

 ساعه نظرية و ليس له شفوى (2)المقرر الذى يدرس لمدة 

 10انشطة  20عملى  70التحريرى  الدرجةاالصلية

 6 12 42  %60نسبه 

 7 13 45 %64نسبه 
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  (برنامج الصيدله االكلينيكية)ثانيا 

 

 

 مقررات لها تقييمات كامله

 15شفوي  10اعمال فصل  25عملي  50التحريري  الدرجة االصلية

 9 6 15 30  %60نسبة 

 10 7 16 32  %64نسبة 

 

 مقررات ليس لها عملي

 15شفوي  10اعمال فصل  عملي  75التحريري  الدرجة االصلية

 9 6 - 45  %60نسبة 

 10 7 - 48  %64نسبة 

 

 مقررات ليس لها شفىي

 شفوي  10اعمال فصل  25عملي  65التحريري  الدرجة االصلية

 - 6 15 39  %60نسبة 

 - 7 16 42  %64نسبة 

 

 مقررات ليس لها شفىي وعملي

 شفوي  10اعمال فصل  عملي  90التحريري  الدرجة االصلية

 - 6 - 54  %60نسبة 

 - 7 - 58  %64نسبة 
 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 امل امين الجندى/ د.ا                                                                           
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