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Subject: Midterm Exams
Date: Tuesday, 22 September 2020 at 3:56:17 PM Gulf Standard Time
From: Chancellor

Dear Beloved AU Students,

As Chancellor of Ajman University, it is my ultimate responsibility to protect the health
and safety of our students, faculty, and staff. That has been my guiding principle since I
arrived at this great institution a few years ago, and even more so since the start of the
pandemic. 

Given the current status of the virus worldwide — particularly the challenges that other
institutions are facing as their communities return back to campus— it has become
obvious that, despite our diligent efforts and robust planning, COVID-19 will continue to
present challenges for in-person experiences. 

As you know, we set our plans and made all the arrangements to hold the midterm and
final exams on campus. However, given the unpredictable COVID-19 situation, we must
be ready for an alternative plan if needed. Accordingly, AU is giving close consideration
to holding midterm exams via online technology. Therefore, you are kindly required to
secure an appropriate device with a WEBCAM, if you don’t already have one. 

Regardless of the mode of conducting exams, AU’s commitment to academic integrity will
remain unwavering. If we transition to an online scenario, students will be required to
digitally sign an undertaking to acquire a WEBCAM with the specifications required for
effective proctoring of exams. The Office of IT will be in touch with you soon regarding
the details of this mandatory undertaking.   

AU is closely monitoring the ever-fluctuating COVID-19 situation and its impact on higher
education. We are following recommendations issued by the Ministry of Health and
Prevention, and the Ministry of Education. We are committed to considering every
possible scenario and potential outcome prior to making any decision that impacts you
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and AU. 

I will be in constant contact as the conditions evolve. Be assured that your mental and
physical wellbeing is the driving force behind any decision or action. 

 

Sincerely, 

Karim Seghir, Ph.D.
Chancellor

طلبة جامعة عجمان األعزاء،

وسالمة صحة  حماية  أضع  وأنا  سنوات،  بضع  قبل  العريقة  المؤسسة  ھذه  إدارة  استلمت  أن  منذ 
منتسبیھا على رأس أولوياتي، وخصوصا في الظروف الحالیة المتعلقة بجائحة فیروس كورونا.

على تحديات  فرضت  والتي  بالجائحة،  والمتعلقة  العالم  يشھدھا  التي  المستمرة  للتطورات  ونظرا 
المؤسسات التعلیمیة مع عودة منتسبیھا إلى الحرم الجامعي، فقد بات جلیّا أنه وعلى الرغم من
بمختلف األكاديمیة  الحیاة  على  التأثیر  ستواصل  الجائحة  فإن  المستمر  والتخطیط  الدؤوبة  جھودنا 

نواحیھا.

الجامعي. الحرم  والنھائیة داخل  النصفیة  اإلختبارات  لعقد  الالزمة  الترتیبات  بكل  قمنا  تعلمون،  وكما 
ونظرا آلخر التطورات المتعلقة بالجائحة على الصعید العالمي، وجب علینا أن نكون مستعدين لخطة
بديلة إذا لزم األمر. وبناء على ذلك، فإن الجامعة بصدد دراسة كل الجوانب المتعلقة بإمكانیة عقد
كامیرا مع  مناسب  جھاز  تأمین  الطالب  جمیع  من  يرجى  لذلك،  بعد.  عن  الفصل  منتصف  امتحانات 

ويب.

االمتحانات. إجراء  النظر عن طريقة  األكاديمیة من أساسیات جامعة عجمان بغض  النزاھة  وستظل 
وفي حالة عقد اإلمتحانات عن بعد، سیتوجب على جمیع الطالب التوقیع على تعھد بالحصول على
المعلومات تكنولوجیا  إدارة  وستزودكم  االمتحانات.  إلجراء  المطلوبة  للمواصفات  مطابقة  ويب  كامیرا 

بكل التفاصیل المتعلقة بھذا الموضوع.   

األكاديمیة، وسنضع العملیة  وتأثیرھا على  الجائحة عن كثب،  تطورات وضع  مراقبة   سنستمر في 
الصادرة التوصیات  الالزمة، في ظل  القرارات  الطالب وسالمتھم عند أخذ  أعیننا مصلحة  دائما نصب 

عن وزارة الصحة والوقاية ووزارة التربیة والتعلیم. 

سنظل على تواصل دائم معكم لنوافیكم بآخر المستجدات.

دمتم سالمین،
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دمتم سالمین،

د. كريم الصغیر
مدير الجامعة
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