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 جبر عام مواصفات مقرر:

 :General information about the courseالمقررعامة عن معلومات 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 جبر عام

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester    الفصل الثاني -المستوى الثاني 

5.  

 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 

 اليوجد
 

6.  
 (جدت)إن والمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 حاسوب -بحتة , رياضيات –رياضيات  

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة  العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مقررال فاتمواصمعد)و( 

Prepared By 

 د. رانية محمد المتوكل

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

 

i. وصف المقررCourse Description: 

في الجبر العام  .   ة األسااااااااسااااااايتعريف الطالب  ببعض المفاهيم    إلىيهدف المقرر 

المركبة وخواصها ونظرياتها, كثيرات الحدود و كيفية   األعدادويحتوي المقرر على دراسة 

 إيجاد جذورها  , الكسااور الجيةية ونظرياتها  , نظرية المعاد ت وبعض الحا ت الخاصااة .

 ى تطبيقاتها.ويعتبر الجبر العام  أساس لمستويات متقدمة في البرنامج  ويتدرب الطالب عل
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ii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن 

a1 -   المركبة و العمليات الجبرية  ونظرية دي موفر الشهيرة. األعداديعرف نظام 

a2 – العالقة بين جذور المعادلة يجاد جذورها و يوضح أنواع كثيرات الحدود و طرق  إ

 ومعامالتها

b1-   كسور جزئية  إلىيحلل العالقة بين جذور المعادلة و يحلل الكسور 

- c1 والقاسم المشترك بين  كثيرتي حدود يوجد جذور  معادالت من الدرجة الثانية 

C2-يطبق  نظرية دي موفر  في إيجاد القوى  ألي عدد مركب 

C3- حويالت  المعادالت  في إ يجاد  جذور بعض المعادالت الجبريةتخدم يست 

d1- ويقوم  بتوسيع  مداركه عن طريق البحث  يتواصل ويناقش لحل بعض المسائل

 . والقراءة
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم علممخرجات التمواءمة 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :والتقويم التعليم والتعلم( بإستراتيجيةالمعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهم /مخرجات المقرر
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 التدريسستراتيجيةإ
TeachingStrategies 

 التقويماستراتيجية 
AssessmentStrategies 

 . iii:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 

Learning Outcomes( 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 

a1 -  ة  المركبة و العمليات الجبري األعداديعرف نظام

 ر الشهيرة.ونظرية دي موف

A2  يشرح المبادئ والنظريات الرياضية .

 والربط بين النظرية والتطبيق. 

 

 

a2 –  يوضح أنواع كثيرات الحدود و طرق  إيجاد

العالقة بين جذور المعادلة جذورها و 

 ومعامالتها

 

b1– 
 

يحلل العالقة بين جذور المعادلة و يحلل  

 كسور جيةية  إلىالكسور  

B1  . كيب العام للنظام الرياضي يحلل التر

 , و يستخدم المنطق في تفكيره 

c1- والقاسم  يوجد جذور  معاد ت من الدرجة الثانية

 المشترك بين  كثيرتي حدود

  . C4 تطبيق المعرفة الرياضية في الحياة

 العملية

c2-  يطبق  نظرية دي موفر  في إيجاد القوى  ألي عدد

 مركب

c3- عاد ت  في إ يجاد  جذور يستخدم تحويالت  الم

 بعض المعاد ت الجبري

d1- 
 

ويقوم  بتوسيع   يتواصل ويناقش لحل بعض المساةل

 مداركه عن طريق البحث والقراءة

d1 يتواصل بفاعلية في مجموعة لحل .
 المشاكل والمساةل المطروحة

  .d3 يكتسب مهارة التعلم المستمر وإدارة
 الذات
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a1 -   المركبة  األعداديعرف نظام

و العمليات الجبرية  

ونظرية دي موفر 

 الشهيرة.

-المحاضااارة التفاعلية

 -الحوار والمناقشاااااااة

 حل المشكالت

 م الذاتيالتعل

 -التكليفات والوجبات 

 -اختباااار نصااااااافي   

 اختبار نهاةي

 

a2 –   يعرف كثيرات الحدود و طرق

وضح إيجاد جذورها وي

العالقة بين جذور المعادلة 

 ومعامالتها

-المحاضااارة التفاعلية

 -الحوار والمناقشاااااااة

 حل المشكالت

 التعلم الذاتي

 -التكليفات والوجبات 

 -اختباااار نصااااااافي   

 هاةياختبار ن

 

 

 ستراتيجيةالتدريس والتقويم:    إمخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( بمواءمةثانيا:

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 التدريسستراتيجيةإ

Teaching 

Strategies 

 التقويماستراتيجية 

Assessment 

Strategies 

b1–  يحلل العالقة بين جذور المعادلة
كسور   إلىو يحلل الكسور  
 جيةية

-المحااااضااااااارة التفااااعلياااة

العصف -الحوار والمناقشة

ا  -حل المشااكالت -الذهني 

 التتتتت تت تت  -لااتااعاالاام الااااذاتااي

 التعاوني

الااااتااااكاااالااااياااافااااات 

 -والوجبات 

 -اختبار نصاافي   

 اختبار نهاةي

 

 

 التدريس والتقويم:استراتيجية تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية( بمخرجات مواءمةثالثا:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريسستراتيجيةإ

Teaching 

Strategies 

 التقويمجية استراتي

Assessment 

Strategies 

c1-  يوجد جذور  معاد ت من الدرجة

والقاسم المشترك  الثانية

 بين  كثيرتي حدود

حل  --المحاضرة التفاعلية
 -التعلم الذاتي -المشاااكالت

 التعاوني الت    

الاااااتاااااكااااالااااايااااافاااااات 

 -والوجبات 

 -اختبار نصااااافي   

 اختبار نهاةي
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c2-  يطبق  نظرية دي موفر  في

يجاد القوى  ألي عدد إ

 مركب

 

ل ح --المحاضرة التفاعلية

 -لتعلم الذاتيا -المشكالت

 التعاوني الت    

الاااااتاااااكااااالااااايااااافاااااات 

 -والوجبات 

 -اختبار نصااااافي   

 اختبار نهاةي

 

c3- 
 

يطبق تحويالت  المعاد ت  في إ  

جاد  جذور بض المعاد ت ي

 الجبرية

حل  -المحاضرة التفاعلية

-تيالتعلم الذا -المشكالت

 .التعلم  التعاوني

الاااااتاااااكااااالااااايااااافاااااات 

 -والوجبات 

 -اختبار نصااااافي   

 اختبار نهاةي

 

 

 التدريس والتقويم:ةستراتيجيإمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بمواءمة رابعا: 
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريسستراتيجيةإ
TeachingStrategies 

 التقويماستراتيجية 
AssessmentStrategies 

d1 - 

 

 

يتواصل ويناقش لحل بعض 

 ويقوم   المساةل

توسيع  مداركه عن طريق البحث ب

 والقراءة

تققققسقققققققققيقققم القققطقققالب 

استخدام –لمجموعات 

-والمكتبقققة اإلنترنققق 

 التعلم الذاتي

 التكليفات والواجبات

 بحث

 

iii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

 Theoretical Aspectالنظري  الجانبموضوعات  أوال:

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 لتعلم للمقررا

(CILOs) 

1 
 األعداد

 المركبة 

  المركبة األعدادنظام 
  المركبة األعدادالعمليات على 
  مقيااااس والصاااااااورة القطبياااة للعااادد

 المركب
 نظرية دي موفر 
 إيجاد قوى وجذور العدد المركب 
 حل معاد ت من الدرجة الثانية 

5 10 a1,c1,d1 

2 
كثيرات 
 الحدود

 تعار يف 
 الحدود العمليات على كثيرات 
  القاسااام المشاااترك األعظم لكثيرتي

 الحدود
 جذور كثيرتي الجدود 

4 8 a2,c2,d1 
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3 
الكسور 

 الجزئية

 تعار يف •
القواعااد العااامااة لتحلياال الكساااااااور  •

 الجيةية
 طرق خاصة

3 6 b1,d1 

4 

نظرية 

 الم ادالت

 العالقات بين جذور المعاد ت 

  تحويل المعاد ت 

  حا ت خاصاااااااة في المعاد ت

 يةالجبر

   2 4 a2,c3,d1 

  

 

 

عدد اجمالي 

األسابيع 

والساعات 

 الفعلية
 Number of 

Weeks /and 

Contact Hours 

Per Semester 

 14 28 === 

 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 
 المحاضرةالتفاعليةLectures 

 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباد لخبراتبيناليمالء 

 

iv. والتكليفات ةنشطألأTasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف / نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 التكليفات والواجبات 1
 أسبوعيا 20 فردي

a1,a2,c
1,c2,c3,

d1 
  

 === == Total Score  20إجمالي الدرجة 

v. تقييمالتعلمLearning Assessment: 
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الر

 قم

No

. 

 التقييم أنشطة 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

 إلىنسبة الدرجة 

درجة ال

Proportioةالنهائي

n of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and 

Assignments 

 %20 20 أسبوعيا
a1,a2,c1,c2,c3,d1 

 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 20 20% 

a1,a2,c1,c2,,d1 

3 
اختبار نهاية الفصل 

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 60 60% 
a1,a2,c1,c2,c3,d1 

 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع ل مقرر )اس  المؤلف، سنة النشر، اس  الكتاب، دار النشر، ب د النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1

ملخصات شوم في الجبر العام -   

•Problem in Higher Algebra by Faddeev and  Sominskii 

 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
 Bridging course on complex numbers by R.A.Earl 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc...اإلنترن ومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .3

 www.mathsisfun.com,Retrieved 21-11-2017.Edited 

 www.dimensions.math.org 
 

vi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لواةح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75الطالب بحضور يلتيم  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول ا متحان في حال تجاوي أستاذ يقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

إذا تأخر , وخر لمدة ربع ساااعة لثالم مرات في الفصاال الدراساايللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأ يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من ا لتياموعند عدم , المقررأستاذ عن ثالم مرات يحذر شفويا من يادة ي

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط ا متحان 3

 ن بدء ا متحان ( دقيقة م20  يسمح للطالب دخول ا متحان النهاةي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن ا متحان النهاةي تطبق اللواةح الخاصة بنظام ا متحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

http://www.mathsisfun.com,retrieved/
http://www.dimensions.math.org/
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التكليفات  ضاااااوابط تنفيذو المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهاأساااااتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 خر في تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي تأ المحددموعد عنالالطالب في تسليم التكليفات إذا تأخر  -

 : Cheatingالغش 5

 الطالب.  ةحة شؤون عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في ا متحان النصفي أو النهاةي تطبق -
 م من الدرجة المخصصة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحربالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -

 :Plagiarismا نتحال 6

 ألداء ا متحان نيابة عنه تطبق الالةحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 (1ة )اإلنجليزياللغة : .  2021/ 2020لعام الجامعي:ا
 

 جـــبـــرعـــــام    .:خطة مقرر

 

i.  المقررأستاذ معلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name رانية محمد عبد الوهاب المتوكل 

الساعات المكتبية 
 بوعيا()أس

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location&Telephone 

No. 
 772920729صنعاء 

 السب 

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

almutwakelrania@gmail.co

m 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر 
Course Title 

 جبر عام

 ورقمه ررمز المقر 
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر 
CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سيمنار
Seminar/Tutorial 

2   2 

 والفصل الدراسي المستوى 
Study Level and Semester 

 الفصل الثاني –المستوى الثاني

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر 
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة  

requisite 
 Noneتوجد ال 

 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 حاسوب  -بحتة , رياضيات -رياضيات

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 اللغة العربية

 مكان تدريس المقرر 
Location of teaching the course قسم الرياضيات  –كلية العلوم 

 

 تين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساع:مالحظة



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 

 

 

iii. وصف المقررCourse Description: 

في الجبر العام  .   األساسية تعريف الطالب  ببعض المفاهيم    إلىيهدف المقرر 

المركبة وخواصها ونظرياتها, كثيرات الحدود و   األعدادويحتوي المقرر على دراسة 

ا  , نظرية المعاد ت وبعض الحا ت كيفية إيجاد جذورها  , الكسور الجيةية ونظرياته

 الخاصة .

ويعتبر الجبر العام  أساس لمستويات متقدمة في البرنامج  ويتدرب الطالب على , 

 تطبيقاتها.

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بعد ا نتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن 

a1 -   المركبة و العمليات الجبرية  ونظرية دي موفر الشهيرة. األعداديعرف نظام 

a2 –  العالقة بين جذور المعادلة  و كثيرات الحدود و طرق  إيجاد جذورهايوضح أنواع

 ومعامالتها

b1-   كسور جيةية  إلىيحلل العالقة بين جذور المعادلة و يحلل الكسور 

- c1 والقاسم المشترك بين  كثيرتي حدود ن الدرجة الثانيةيوجد جذور  معاد ت م 

C2-يطبق  نظرية دي موفر  في إيجاد القوى  ألي عدد مركب 

C3-  ض المعاد ت الجبريةبعحويالت  المعاد ت  في إ يجاد  جذور تيستخدم 

d1- ويقوم  بتوسيع  مداركه عن طريق البحث  يتواصل ويناقش لحل بعض المساةل

 والقراءة
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v. المقرر  حتوىمCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
 األعداد

 المركبة 

  المركبة األعدادنظام 
  المركبة داداألعالعمليات على 
 مقياس والصورة القطبية للعدد المركب 
 نظرية دي موفر 
 إيجاد قوى وجذور العدد المركب 
 حل معاد ت من الدرجة الثانية 

W1,w
2 
 
 

w3,w
4 

,w5 

10 

2 

كثيرات 
 الحدود

 تعار يف 
 العمليات على كثيرات الحدود 
 القاسم المشترك األعظم لكثيرتي الحدود 
 جذور كثيرتي الجدود 

W6,w
7w9, 
w10 

8 

  

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 

3 
الكسور 

 الجزئية

 تعار يف •
 القواعد العامة لتحليل الكسور الجيةية •

 طرق خاصة

W1
1,w
12,
w1
3 

6 

4 
نظرية 

 الم ادالت

 العالقات بين جذور المعاد ت 

  تحويل المعاد ت 

 حا ت خاصة في المعاد ت الجبرية 

W1
4,w
15 

4 

 

  W16 (نظري) صللف ا نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 28 

 

vi.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرةالتفاعلية -
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 discussionالحواروالمناقشة -

 Brainstormingالعصفالذهني -

 Problem solving حاللمشكالت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوكاةالمحا -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيقالعملي -

 projectsوالمهاموالتكاليفالمشروعات -

 Self-learningالتعلمالذاتي -

 Cooperative Learningالتعلمالتعاوني -

 تباد لخبراتبيناليمالء -

 

VIIوالتكليفات نشطة.األTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 أسبوعيا 20 فردي التكليفات والواجبات 1

 

 Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالتكليفات والواجبات

Assignments 
 أسبوعيا

20 
20% 

 %20 20 7 ( نظري)Midterm Examاختبار نصفي 2

 %60 60 16 اختبار تحريري نهاةي 3

 % Total  100 100المجموع 

 

viii. مصادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤلف, سنة النشر, اسم الكتاب, دار النشر, بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4
•Problem in Higher Algebra by Faddeev and  Sominskii 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5
• 

Bridging course on complex numbers by R.A.Earl 
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 ملخصات شوم في الجبر العام 

 .Electronic Materials and Web Sites etc...اإلنترن ومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .6

 www.mathsisfun.com,Retrieved 21-11-2017.Edited 

 www.dimensions.math.org 

 

vii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لواةح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم في  %75يلتيم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول ا متحان في حال تجاوي أستاذ يقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر , ولدراساايللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لثالم مرات في الفصاال ا يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من ا لتياموعند عدم , المقررأستاذ عن ثالم مرات يحذر شفويا من يادة ي

3  
 :Exam Attendance/Punctualityضوابط ا متحان 

 

 ( دقيقة من بدء ا متحان 20  يسمح للطالب دخول ا متحان النهاةي إذا تأخر مقدار ) -
 ا متحان النهاةي تطبق اللواةح الخاصة بنظام ا متحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهاأساااااتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحدد موعدعنالإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

  ةحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في ا متحان النصفي أو النهاةي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarism نتحال ا 6

 ألداء ا متحان نيابة عنه تطبق الالةحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 

http://www.mathsisfun.com,retrieved/

