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اإلجراءات واملواعيد املتعلقة بنهاية وبداية التدريس يف الفصول املفردة واملزدوجة خالل العام اجلامعي 2021-2020

بناء على التعميم رقم  2020/11الصادر عن عمادة الكلية بتاريخ ،2020/10/28
بناء على التعاميم السابقة واملذكرات اإلدارية الصادرة عن عمادة الكلية لتنظيم شؤون التعليم وشؤون اإلمتحاانت،
بناء على إجتماع جملس الوحدة املنعقد بتاريخ ،2021/1/12
تُؤكد عمادة الكلية على ما يلي :
 .1الفصول املفردة
 −يُعتمد حصرا التعليم عن بعد حىت هناية الفصل ،مع تسجيل إجباري للمحاضرات التفاعلية.
 −ال ميكن تنظيم حصص تعليمية حضورية ( )C + TD + TPقبل اإلمتحاانت النهائية.
 −يُستبدل على مستوى اإلجازة اإلمتحان اجلزئي ابلتقييم املستمر (مشاركة ،فروض ،مشاريع ،إمتحاانت
عن بعد ،)... ،على أن يعود جملالس األقسام حتديد اآلليات التفصيلية والتنفيذية .تُعدل نسبة إحتساب
وحتدد الحقا.
عالمة التقييم املستمر يف العالمة النهائية ُ
 −التأكيد على األساتذة التنسيق مع رؤساء األقسام أو منسقي املاسرتات املعنيني لوضع احملاضرات
التفاعلية املسجلة واملادة العلمية لكل مقرر معطى عن بعد يف متناول الطالب الذين مل يشاركوا يف عملية
التعليم عن بعد.
 −تتوقف الدروس على مستوى اإلجازة يف مهلة أقصاها  ،2021/2/5على أن تبدأ اإلمتحاانت النهائية
احلضورية إبتداء من .2021/2/15
 −تتوقف الدروس على مستوى املاسرت يف مهلة أقصاها  ،2021/1/29على أن تبدأ اإلمتحاانت
النهائية احلضورية إبتداء من .2021/2/8
 −التأكيد على التنسيق الدائم والدقيق بني رؤساء األقسام األكادميية املعنيني يف فرعي الكلية جلهة حمتوى
وتقدم الدروس يف كافة املقررات التعليمية حتضريا لإلمتحاانت املشرتكة.
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 .2الفصول املزدوجة
 −تبدأ الدروس على مستوى اإلجازة إبتداء من .2021/3/8
 −تبدأ الدروس على مستوى املاسرت إبتداء من .2021/3/1
 −تُعطى األولوية خالل األسابيع الثالثة األوىل للفصل الستكمال األعمال التطبيقية احلضورية اليت مل ميكن
إجراؤها عن بعد خالل الفصل املاضي وإجراء اإلمتحاانت املتعلقة هبا وإصدار النتائج.
ُ −حتدد الحقا وفقا للظروف الصحية العامة اإلجراءات التنفيذية الواجب اتباعها خالل الفصل (الرزانمة،
طريقة التعليم ،الدوام التعليمي اليومي ،)... ،على أن تُستخدم املنصة اإللكرتونية املوحدة املعتمدة على
صعيد اجلامعة .MS TEAM
أنمل من اجلميع التعاون ملا فيه خري الكلية ومصلحة طالبنا األعزاء.
صيدا يف  18كانون الثاين 2021
عميد كلية التكنولوجيا
حممد احلجار

العنوان :الجامعة اللبنانية – كلية التكنولوجيا – صيدا – ص ب - 813لبنان •تلفون  • 961 7 750 197 :فاكس www.ft.ul.edu.lb • 961 7 750 198 :
Adresse: FT - BP 813 - SAIDA - LIBAN •Tel: 961 7 750 197 • Fax: 961 7 750 198 • E-mail: mohammadhajjar@ul.edu.lb

