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Summer Semester  
(2019-2020) 

(Online teaching and assessment Rules, Regulations and Guidelines for students) 

A) Number of credit hours allowed to be registered by a student: 

1) Students who are not graduating in summer can register for a maximum of 6 Credit 
Hours 

2) Students who are expected to graduate in summer are allowed to register for 9 
credit hours 

3) Lectures will be scheduled on all days except Fridays. 

B) Types and total number of Assessments: 

The courses taught during summer semester shall be assessed as per the following 
guidelines: 

Type of Assessment Week No. Marks 

Assignment I 1 10 

Test I 2 15 

Assignment II 3 10 

Test II 4 15 

Class Participation 1-5 10 

Final Examination 6 40 

Total 100 

C) Rules for Assessment: 

Tests 

1) Two attempts shall be given for each test which could be multiple choice, problem 
solving, short-answer questions, true/false, etc. as specified in the course syllabus.  

2) The first attempt shall be scheduled during the class time. 

3) The second attempt for Test shall be on the same day of the test from 8 PM to 12AM 
(Midnight) 

4) Marks and answers of the Tests shall be disclosed only after the time allotted for 
second attempt is over. 

5) The higher grade out of the two attempts shall be counted 
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Assignments: 

1) Types of Assignments will include homework, problems worksheet, case studies, 
research based works etc. as defined by course instructor as specified in the course 
syllabus. 

2) Assignments shall be announced by the course instructor and should be submitted 
by the deadline given. All assignments when submitted shall automatically be 
screened for plagiarism via “turnitin” and if the similarity index is more than 30% 
the assignments shall be rejected. 

3) In the event of student missing any assessments the weight of only ONE such missed 
assessment shall be transferred to the Final Exam. Therefore, In case a student 
misses more than one Assessment, weight of only one Assessment missed by the 
student (the one carrying higher total marks) shall be transferred to the Final Exam. 

4) Student is not required to submit any petition for missed assessment(s). 

 

Class Participation: 

The student’s attendance shall be counted based on her/his attending the BBB live 
sessions and the participation in these sessions as specified in the course syllabus.  

Student attendance of 75% in every course as per DU rules is mandatory for all students. 

Final exam 

1) Final Exam shall be conducted as per the schedule to be announced by DARSA  

2) The final exam duration shall be TWO hours which shall be a combination of MCQs, 
Short answers, problem solving etc. and shall be defined by individual course 
instructors. 

3) For Final Exam, a student can avail 2 attempts on the day of Final Exam from 8 AM 
to 8 PM. 

4) The higher grade out of the two attempts shall be counted. 

5) The Final results shall be available only through DUS SIS system after the final 
exams are over. 

* * * * * * * 
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فيـصيـي الـدراسـل الـصـفـلا  

(2019-2020)  

 )التعليمات والقواعـد الناظمة واإلرشادات للتدريس والتقييم عن بُعـد(

 

A. التسجيل: 
 ساعات معتمدة كحد أقصى. 6أن يسجل على  يسمح للطالب (1
 ساعات معتمدة للتخرج أن يسجل عليها جميعا. 9المتبقي له يسمح للطالب  (2
 الدراسة مستمرة في كل األيام ماعدا يوم الجمعة. (3

 
B. تقسيم الدرجات:آلية التقييم و 

 التي ستدرس في الفصل الصيفي وفق الجدول اإلسترشادي التالي: المقرراتم ستقي  

 اتــدرجــال وع ــبــاألسرقــم  يـــمـيـقـتـنــــوع ال

 10 1 1 واجــــب

 15 2 1 اخـتـبــار

 10 3 2 واجــــب

 15 4 2 اخـتـبــار

ـةـاركة صـــمش  10 5-1 ـفــيـ 

 40 6 ـهـــائــيــتـحــان نـام

 100 الــمــجــمــوع

 

C.  :قــواعــد التــقــيـيــم 

 االخـتـبــارات:

/مجموعة من كونتأن ت االختبارمحاولتين. يمكن ألسئلة  اختبارلكل  (1 األنواع التالية: اختبار متعدد،  من أي 
 .”Course Syllabus“ المساقمقالية قصيرة، الخ. كما هو محدد في خطة أسئلة حل مسألة،  صح/خطأ،

 .المحدد للمحاضرةوقت ال في ختبارلاليكون توقيت أول محاولة  (2

منتصف  12مساء إلى الساعة  8من الساعة في الفترة في نفس اليوم  ختباريكون توقيت المحاولة الثانية لال (3

 الليل.

 المحاولة الثانية فقط.انتهاء بعد  االختبارتظهر نتائج وأجوبة  (4

 األعلى.  الدرجةب له لب، تحتسالطا في حال اجراء المحاولتين من قبل (5
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 :اتالــواجــبــ

، حل مسائل، دراسة حالة، أي عمل يعتمد على نشاط أسئلة متنوعة: ما يلييمكن للواجب أن يأخذ أي شكل م (1
 .”Course Syllabus“ المقررمدرس في خطة الا يتم تحديده من قبل بحثي، الخ. كم

عند تسليم الواجب سيتم  من قبله.  محددويجب أن تسلم بحلول آخر موعد  ،المقررعلن الواجبات من قبل مدرس ت   (2
وفي حال كانت نسبة  " Turnitinعن طريق "بشكل تلقائي  ”Similarity Index“جراء فحص التشابه إ

 .الواجب سوف يتم رفضف %30أكثر من التشابه 

فقط )المتحان أو لواجب ذو الدرجات واحدة درجة  فإن ،متحان/واجب أو أكثرال الطالب تأديةعدم  في حال (3
 اإلمتحان النهائي.درجة إلى  ت نقل األعلى(

 .من قبل الطالب( Petitionتقديم أي طلب )يستدعي عدم تأدية االختبار/الواجب  ال (4

 

 الــمـشــاركـة الــصـفـيـّة:

كما هو محدد في  BBBتحسب مشاركة الطالب الصفي ة بناء على حضوره المحاضرات اإلفتراضية المباشرة على الـ 

 .”Course Syllabus“خطة المساق 

 "% في كل مساق75باالستناد إلى قواعد الجامعة، فإنه يجب أن ال يقّل حضور الطالب عن "

 

 الـنـهـائـي: االخـتـبــار

من قبل عمادة القبول والتسجيل وشؤون  يعلنالنهائي بناء على جدول اإلمتحانات النهائية الذي  االختباريـؤدى  (1
 الطالب.

ار يمن األنواع التالية: اختمجموعة /أي  من تكون تيمكن ألسئلة اإلمتحان أن . ساعتانالنهائي  االختبارتكون مدة  (2
 .المقررمدرس كما هو محدد من قبل  متعدد، حل مسألة، مقالية قصيرة، الخ.

 مساء. 8صباحا إلى  8من الساعة  ذات اليوم فقطالنهائي محاولتان في  االختباريعطى  (3

 في حال تأدية الطالب للمحاولتين، تحتسب الدرجة األعلى بينهما. (4

 .لالختباراتفقط وبعد انتهاء الفترة الكلية   DU SISعن طريق نظام  للمقرراتتظهر الدرجات النهائية  (5

* * * * * * * 


