
 

 

 
 

 

 إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج /رسالة سعادة االستاذ الدكتور 

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  سرة األكاديميةرئيس األكاديمية إلى أ

 ية التعليمية وأستدامتهافيما يتعلق بسير العمل

 
األخوة األعزاء أسرة األكاديمية السادة النواب والسادة العمداء والسادة أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية 
واملنتدبين وكل من له صلة بالعملية التعليمية بهذا الصرح املميز األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 حرى.الب

 

والذى صنفته منظمة  COVID-19صعبة للغاية بسبب أنتشار فيروس كورونا املستجد  يمر العالم حاليا بفترة

الصحة العاملية كوباء عامليا كما يعد هذا األسبوع وقت حرج جدا في موجهة الفيروس حفظ هللا الجميع وحفظ هللا 
تعامل مع املوقف بجدية وعلينا تحمل املسئولية أوطانا جميعا فيجب علينا أن نعى طبيعة املوقف الحالى ون

واملساعدة في عدم إنتشار املرض في جمهورية مصر العربية دولة املقر وفي جميع الفروع الخاصة باألكاديمية بأمارة 

الشارقة وبالألزقية وأتباع جميع التعليمات التي عن تصدر عن الحكومة املصرية وزارة الصحة املصرية وحكومة 

 وريا وأمارة الشارقة ومنظمة الصحة العاملية.دولة س

 
 ونظرا للظروف بنائنا الطالب على هذه التجربة الجديدأفي عملية التعلم عن بعد وتشجيع  نو فنحن مستمر 

ستثنائية الحالية التي تحتم عدم االلتزام بتقييم األسبوع السابع لجميع الطالب بجميع الفروع والكليات خالل األ 

 هم الوضع الحالى. هذا األسبوع وتف

 
أرجو من الجميع أيقاف عملية تقييم الطالب خالل هذا األسبوع وعدم تكليف أبنائنا وبناتنا الطالب بأى تكليفات 

تستدعى أنجازها خارج املنزل أو العمل الجماعى كما أرجو مراجعة املشروعات الخاصة بالتخرج التي تتطلب مغادرة 

واألعتماد على التواصل بأستخدام فقط   E-connectivityاملنازل. وتكليف الطالب بالعمل كمجموعات من خالل 

Moodle platform  ومنصات التواصل التعليمية الخاص بالتعليم عن بعد املستخدمة في الوقت الحالى والتى بدأت

افق   ذلك حرصا على سالمة الجميع والتزاما من الجميع بالبقاء في املنزل  مارس ١٧اعتبارا من الثالثاء املو
 

ونحن  .تجاوز هذه املرحلة الدقيقة باذن هللا تعالى أتمنى من هللا أن يوفق الجميع وننللوضع الحالى و شاكر تفهمكم 

نتخطى سوًيا هذه املحنة حفظ هللا الجميع وحفظ هللا اوطاننا ن أ بما لدينا من عزيمة سوف نستطيع بإذن هللا

 وحفظ هللا األمة العربية والعالم أجمع.


