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 سياسة التسليم املتأخر للواجبات الدراسية 

 

 قدمة:امل

 

 برامجها األكاديميةتحدد الجامعة العربية املفتوحة تواريخ محددة لتسليم الواجبات الدراسية لكل مقرر دراس ي في كافة  

حيث يتوجب عليهم  مسبقا(،الواجبات الدراسية في أو قبل التاريخ املحدد للتسليم )املحدد  الطلبة تسليم ويتوقع من

قبل وقت كاف من التاريخ النهائي  الدراسية وتسليمهامن تجهيز الواجبات  والتخطيط لالنتهاءجيد  االستعداد بشكل

 ت متأخر قبل التسليم.للتسليم. فال يجب على الطلبة أن يهملوا تجهيز الواجبات الدراسية حتى وق

 

ومع ذلك، فإن الجامعة العربية املفتوحة قد تدرك عدم مقدرة الطلبة في إكمال وتسليم هذه الواجبات في التاريخ املحدد؛ 

 لفترة 
ً
 تسليمه للواجبوذلك نسبة لوجود بعض الظروف املشروعة االستثنائية التي قد يطلب الطالب فيها تمديدا

 للفقرة الدراس ي دون أن تكون عل
ً
 )التأخر D/3يه عقوبة جراء هذا التمديد. إن مثل هذه الحاالت سيتم التعامل معها وفقا

بالنسبة للحاالت والتي  املفتوحة، امامن الئحة االمتحانات في الجامعة العربية  القاهرة(في الواجبات الدراسية للظروف 

 في هذه السياسة. هو محددالتعامل معه كما  اس ي سيتمالدر في تسليم الواجب  تأخر أي الالئحة فانتنطبق عليها  ال

 

 السياسة: الهدف من

 

مع التسليم املتأخر للواجبات الدراسية، وتشمل هذه  وموحد للتعاملعادل  تأطير اسلوب السياسة الىتهدف هذه  

 السياسة كل طلبة الجامعة.

 

 التطبيق:نطاق 

 

وعلى جميع  البكالوريوس، وبرامج املاجستير،فيما تعتبر هذه السياسة قابلة التطبيق على جميع مسارات برامج درجة 

طلبة الجامعة فإن أعضاء هيئة التدريس املنوط بهم تقييم الواجبات الدراسية مسؤولون عن تطبيق هذه السياسة 

العربية املفتوحة في دولة الفرع  مستوى الجامعةامج األكاديمية على ويبقى على الطلبة االمتثال لها. كما يعتبر منسقو البر 

 عن مراقبة تنفيذ هذه السياسة واالمتثال لها. منسقي املقررات مسئولينإلى جانب 
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 نص السياسة:

 

م تسليمها بعد اليو  والتي يتمللتعامل مع جميع الواجبات الدراسية  متسق وثابتنهج  السياسة لخلقلقد صممت هذه  -

التأكيد على أن جميع الطلبة يتم معاملتهم  الجامعية وتهدف إلىكل برامج الدراسات  لتسليمها وتطبق علىالنهائي املحدد 

 على حد سواء، ودون أي ميزة تفضيلية غير عادلة. 

 

الجامعة للتقويم  معها طبقا لالئحةالتعامل  والتي يتمالسياسة )الظروف االستثنائية القاهرة(  تغطي هذهال 

 .واالمتحانات

 

% من الدرجة الكلية املحددة للواجب الدراس ي، وذلك 10بالنسبة للتسليم املتأخر للواجبات الدراسية، سيتم خصم  -

 عن كل يوم تأخير وحتى ستة أيام بعد اليوم املحدد للتسليم.

 

 ب تسليم هذه الواجبات الدراسية يج السادس؛ كماواجبات دراسية متأخرة بعد اليوم  استالم أيلن يتم  -
ً
إلكترونيا

 طريق نظام التعليم اإللكتروني فقط. عن

 

  الدراسية.واالنتحال كما هو متبع في جميع الواجبات  كشف الغشاملتأخر ة بواسطة برنامج  فحص الواجباتسيتم  -

 

قبل اعضاء هيئة التدريس  صحيحها منوتم تفي الوقت املحدد  التي سلمتارجاع الواجبات الدراسية  إعادة اولن يتم  -

 قاموا بتسليم واجباتهم في الوقت املحدد.  الطالب الذينلحقوق  وذلك حمايةللطلبة قبل نهاية اليوم السادس 

 

 : املتأخر الواجب الدراس يمثال لتطبيق الخصم من درجات 

 

درجات عن كل يوم  10% يعني خصم 10درجة، فإن خفض  100إذا كانت مجموع الدرجات الكلي للواجب الدراس ي هو 

 يمر دون تسليم للواجب الدراس ي. 

كل يوم تأخير، أما إذا كان  ( عن2% سيعني خصم درجتين )10درجة فإن خصم  20كان مجموع الدرجات هو  إذااما  

 عن كل يوم تأخير، وهكذا. ( درجات3)ثالث % سيعني خصم 10خصم  درجة فإن 30مجموع الدرجات هو 


