
Page 1 of 2

Subject: Midterm Exams.
Date: Thursday, 1 October 2020 at 7:01:01 PM Gulf Standard Time
From: Chancellor
To: Cabinet Office Managers

Dear Beloved AU Students,

I am hearing very good things about progress and productivity in this new academic
year. 

I congratulate you all for staying strong and being resilient despite unprecedented
challenges. Your determination will serve you well now and in all your future endeavors.
Remember what Thomas Edison said: Genius is 1-percent inspiration and 99-percent
perspiration. 

Following up on a recent email, I wanted to let you know that AU has made the decision
to hold midterm exams online, except for a few courses in the College of Dentistry. Of
course, AU’s commitment to academic integrity will remain as strong as ever. All students
will be required to digitally sign the consent form sent few days ago about complying with
the proctoring requirements to ensure academic integrity. Any student who did not submit
this commitment form will be barred from sitting for the exams. The Office of Information
Technology will conduct training sessions to assist you in preparing for the technical
aspects of your online midterm exams.  

Before making any decision, AU considers the best interests of all students, faculty, and
staff and seeks input from an inclusive group of stakeholders. Ultimately, we seek to
ensure the safety of our community as we continue to deliver a world-class education. 

I wish you all the best in your midterm exams and a safe semester. 

Sincerely, 

Karim Seghir, Ph.D.
Chancellor
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أعزائي طلبة جامعة عجمان،

تَِرُدنِي باستمرار أخبار جیّدة عن التقدم الذي احرزتموه في دراستكم منذ بداية ھذا الفصل الجديد.
غیر التحديات  ھذه  مواجھة  في  بھا  تتحلون  التي  والمرونة  الصمود  روح  على  جمیًعا  أھنئكم 
المسبوقة. فمن المؤكد أنكم ستجنون ثمار ھذه العزيمة واإلصرار اآلن و في المستقبل. فلنتذكر ما

قاله توماس أديسون: "العبقرية : 1 بالمائة منھا إلھام و99 بالمائة منھا جھد وتعب".

وعطفا على رسالتي السابقة، أردت أن أعلمكم أننا اتخذنا القرار بعقد امتحانات المنتصف عن بعد،
األكاديمیة بالنزاھة  اإللتزام  فإن  الحال،  وبطبیعة  األسنان.  كلیة طب  في  المساقات  بعض  باستثناء 
إرساله قبل بضعة تم  الذي  التعھد  التوقیع على  الطالب  ركائزنا، سیتوجب على جمیع  سیظل من 
يوقع لم  األكاديمیة، وسیمنع أي طالب  النزاھة  اإلمتحانات لضمان  لمتطلبات  اإلمتثال  أيام بخصوص 
تدريبیة دورات  المعلومات  تكنولوجیا  مكتب  سیجري  االمتحانات.  حضور  من  التعھد  ھذا  على 

لمساعدتكم في التحضیر للجوانب الفنیة المتعلقة باالمتحانات عن بعد.

وكما تعلمون، فإننا نضع دائما مصلحة كل منتسبي الجامعة فوق كل اعتبار، ونسعى إلشراككم في
في قدماً  نمضي  ونحن  سالمتكم  ضمان  ھو  األسمى  ھدفنا  ويبقى  الحاسمة،  القرارات  جمیع 

مسیرة تعلیم متمیزة.  

أتمنى لكم التوفیق في امتحانات المنتصف، ودمتم دائما سالمین!

د. كريم الصغیر
مدير الجامعة 
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