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 1عملي : مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
1عملي   

 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

 1  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الدراسي االول            –المستوى االول   

           First year – First semester 

5.  
 )إن وجدت(مقرر للالمتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 دال يوج

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 عبد الحكيم الحمادي

Al-Hammadi Abdulhakim 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 لتدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل ا :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

تقديم عدد من التجارب ذات العالقة بالموضوووووووعات الحرارية منل تعين معامل التمدد   الى المقرر هذا يهدف

كووذلووت التركيز على قرائد وادوات القيوواس وتحقيد قوانين اتزان  0الحراري يالطولي والمكووافا الميكووانيك

من التجارب العملية الخاصةةةةةةةة على الخواا المي اخي ية وخواا الما    عدد يعرض المقرر كذلت 0القوى
 0السا ن وتعين عزم القصور الذاتي وعجلة الجاذبية االرضية

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 -a1 0عزم القصور الذاتي لالجساميشرح 

a2 –  0التوافقي البسيط والبندول البسيط بللمتذبذيوضح المفاهيم الرياضية 

b1 -  يطبد التفكير النوعي والكمي في تحقيد قوانين اتزان القوى 

b2 -   0يميز بين عزم القصور الذاتي لقضيب معدني واسطوانة تدور حول محور ثابت 
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c1  -  عامل اللزوجة لسائل بطريقة ستوك ميعين 

c2 - 0لمتجهات قيد قوانين جمع ايستخدم بمهارة تح 

d1 -  0ينقل المعارف العلمية عملية المكافا الميكانيكي بالوسائل المتاحة 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 مالتعليم والتعل باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   0عزم القصور الذاتي لالجساميشرح 

iv.  المقرر م  مخرجات التعلم للبرخامج تعلممخرجات مواءمة: 
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 
 البرخامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - 0عزم القصور الذاتي لالجسام يشرح

a2 –  التوافقي البسوووويط  بللمتذبذيوضووووح المفاهيم الرياضووووية

0والبندول البسيط

b1– لحل والكمي النوعي التفكير يطبد يطبد التفكير النوعي والكمي في تحقيد قوانين اتزان القوى 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل
b2 - عزم القصور الذاتي لقضيب معدني واسطوانة تدور  يميز بين

 0حول محور ثابت 

 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 المناسبة الرياضية المعادالت باستخدام

c1-  يفسر و الفيزيائية التجارب ينفذ يعين معامل اللزوجة لسائل بطريقة ستوك 

 استنتاجات إلى يصل و النتائج

 سليمة
c2- المعدات و األجهزة مع بمهارة يتعامل 0حقيد قوانين جمع المتجهات يستخدم بمهارة ت 

 المختلفة الفيزيائية
d1-  ينقل المعارف العلمية عملية المكافا الميكانيكي بالوسوووووووائل

 0المتاحة

 شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 المعلومات تكنولوجيا وباستخدام

 . واالتصاالت

d2- فعال بشكل مجموعات في يعمل ريظهر القدرة على التعلم المستم 

 المحدد الوقت في العمل وينجز

. 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . 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  

a2-   بللمتووذبووذيوضووووووح المفوواهيم الريوواضوووووويووة 

 0التوافقي البسيط والبندول البسيط

 

 الذهنيالعصف 
الةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةوار 

 والمخاقشة

 

 -الت ليفات والواجبات

  وز

 و اختبار خصةةف الفصةة  -

(عمليخهاية الفص  )  

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يطبد التفكير النوعي والكمي في تحقيد

 نين اتزان القوىقوا

 

لمةخةةةةاقشةةةةةةةةةةة ل ةوار وا في  ا

 التجارب المعملية

 

 تةابةة تقرير 

عةةةةةن  ةةةةة  

 -تةةةةةجةةةةةربةةةةةة

 ةةةةةةتةةةةةةابةةةةةةة 

مخةةةاقشةةةةةةةةةةة 

لموضةةةةةةةو  

 التجربة

b2-   يميز بين عزم القصوووور الذاتي لقضووويب معدني

 0واسطوانة تدور حول محور ثابت 

 

تدريس ال يجيةباسترات المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالنا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- عامل اللزوجة لسائل بطريقة ستوك يعين م  

لي   -الةتةيةبةيةم الةعةمة

في  ال وار والمخاقشة

 التجارب المعملية

 -الت ليفات والواجبات

  وز

 اختبار خصف الفص  -

خهةةةايةةةة الفصةةةةةةةةةة   و

(عملي)  

c2-  تخووودم بمهوووارة تحقيد قوانين جمع يسووووووو

 0المتجهات 

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

 -d1لمكافا الميكانيكي ينقل المعارف العلمية عملية ا

 0بالوسائل المتاحة
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 -d2ال وار   - التعليم الوووذاتي يظهر القدرة على التعلم المستمر

في التجةةارب  والمخةةاقشةةةةةةةةة

 المعملية

تكاليف وواجبات وكتابة 

الوووتوووقووواريووور الوووعووومووولووويوووة 

 ومناقشتها

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1      

2      

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  ----- 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 
الرسووووم  –االحتياقات المعملية –التعريف باألجهزة العملية 

 حساب الخطاء –البتاني 
1 3 a1,b1,d1, d2   

  a1,b1,d1,c1,c2 3 1 القياسات الدقيقة 2

  a1,b1,d1c1, c2 3 1 قوانين جمع المتجهات تحقيد 3

   a1,b1,d1c1, c2 3 1 المتذبذب التوافقي البسيط  4

  a1,b1,d1,c1,c2 3 1 تعين القصور الذاتي للحذافة 5

 a1,b1,d1,c1,c2 3 1 البندول البسيط 6

   a1,b1,d1,c1,c2 3 1 تعين معامل اللزوجة باستخدام قريقة استوك 7

 a1,b1,d1,c1,c2 3 1 بويل تحقيد قانون 8

 a1,b1,d1,c1,c2 3 1 تعين معامل التمدد الطولي 9

   a1,b1,d1,c1,c2 3 1 تعين المكافا الميكانيكي الحراري 10

 a1,b1,d1,c1,c2 3 1 البندول المركب 11

12     
 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 36 === 
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vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 لرقما

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 %       30 15 أسبوعيا كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1
 

a1,c2,c1 , b2 
,d1 , d2 

 %         Quiz W3  2.5 5( 1كوز) 2
a1,c2,c1 , b2 

,d1 , d2 

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W7 10 %20 

a1,c2,c1 , b2 
,d1 , d2 

%   Quiz W9 2.5( 2كوز) 4 5 
a1,c2,c1 , b2 

,d1 , d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
w14 20  40  %  

a1,c2,c1 , b2 
,d1 , d2 

 Total  100 50 اإلجمالي%  

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية الم اضرة Lectures 

 والمخاقشة ال وار discussion 

 الذهخي العصف Brainstorming 

    المش الت Problem solving 

 العملية العروضو الم ا اة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التيبيم Practical in computer Lab (Lab works) 

 والت اليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوخي التعلم Cooperative Learning  

  الزمالء بين الخبرات تباد 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

,a1,b1,d1 اسبوعيا 15 جماعي كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1
d2,c1 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 
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 لنشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ا:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 دليل التجارب المقدم من قسم الفيزياء

 :Essential References ع المساندةالمراج .2
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 كل الموضوعات العملية موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

 

 

 

 

 

viii. رالضوابط والسياسات المتبعة في المقر Course Policies 
 بعد الرجو  للوا ح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة  ضور الفعاليات التعليمية  1

 من الم اضرات وي رم في  ا  عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم اليالب ب ضور  -
يالب للقسم وي رم اليالب من دخو  االمت ان في  ا  تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب ضور وغياب ال -

 ويتم اقرار ال رمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyال ضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب  ضةةور الم اضةةرة تذا تأخر لمدة رب  سةةاعة لاال  مرات في الفصةة  الدراسةةي يسةةمح -
 الم اضرة. دخو  يمخ  من االلتزاموعخد عدم ، قررعن اال  مرات ي ذر شفويا من أستاذ الميادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمت ان  3

 ( دقيقة من بدء االمت ان 20ال يسمح لليالب دخو  االمت ان الخها ي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب اليالب عن االمت ان الخها ي تيبم اللوا ح الخاصة بخظام االمت ان في ال لية. -

 :Assignments & Projectsالتعييخات والمشاري   4

ضةةةةةوابي تخفيذ الت ليفات و ي دد أسةةةةةتاذ المقرر خو  التعييخات في بداية الفصةةةةة  وي دد مواعيد تسةةةةةليمها -
 وتسليمها.

 ي رم من درجة الت ليف الذي تأخر في تسليمه. الم ددموعد ال عنتذا تأخر اليالب في تسليم الت ليفات  -

 : atingChe الغش 5

 ال  ة شؤون اليالب. عليه في  ا  ابوت قيام اليالب بالغش في االمت ان الخصفي أو الخها ي تيبم -
 في الت ليفات والمشاري  ي رم من الدرجة المخصصة للت ليف.بالغش او الخق  في  ا  ابوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالخت ا   6

 ء االمت ان خيابة عخه تيبم الال  ة الخاصة بذلكألدا يالبفي  الة وجود شخا يخت   شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم الت ليفات ..... الخ -
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: م2021   - 2020      العام الجامعي:
 

 1عملي  :خطة مقرر

 

i. لومات عن أستاذ المقررمع Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

النالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 يد اإللكترونيالبر
E-mail 

       

 

ii.   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

1عملي    
 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

    

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

 1  
 

1 
 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي االول            –المستوى االول  

            First year – First semester 

 دال يوج ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
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Pre-requisites  

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 دال يوج

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 النجليزيةالعربية وا

English and Arabic 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course قاعات معدة لهذا الغرض 

 

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

 

 

 

i. وصف المقرر Course Description: 

ب ذات العالقة بالموضوووووووعات الحرارية منل تعين معامل التمدد تقديم عدد من التجار  الى المقرر هذا يهدف

كووذلووت التركيز على قرائد وادوات القيوواس وتحقيد قوانين اتزان  0الحراري يالطولي والمكووافا الميكووانيك

عدد من التجارب العملية الخاصةةةةةةةة على الخواا المي اخي ية وخواا الما    يعرض المقرر كذلت 0القوى
 0القصور الذاتي وعجلة الجاذبية االرضيةالسا ن وتعين عزم 

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

 -a10عزم القصور الذاتي لالجسام شرحي 

a2 –  0التوافقي البسيط والبندول البسيط بللمتذبذيوضح المفاهيم الرياضية 

b1 -  ين اتزان القوىيطبد التفكير النوعي والكمي في تحقيد قوان 

b2 -   0يميز بين عزم القصور الذاتي لقضيب معدني واسطوانة تدور حول محور ثابت 

c1  -  يعين معامل اللزوجة لسائل بطريقة ستوك 

c2 -  0يستخدم بمهارة تحقيد قوانين جمع المتجهات 

d1 -  0ينقل المعارف العلمية عملية المكافا الميكانيكي بالوسائل المتاحة 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

 

iv. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 
الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الس

اعا

ت 
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Units الفعل

 ية

Co

n. 

H 

1     

2     

بيع والساعات الفعليةعدد األسا  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

 3 الناني حساب الخطاء –الرسم البتاني  –االحتياقات المعملية –التعريف باألجهزة العملية  1

 3 النالث القياسات الدقيقة 2

 3 الرابع  تحقيد قوانين جمع المتجهات 3

خامسال المتذبذب التوافقي البسيط  4  3 

 3 السادس    ةتعين القصور الذاتي للحذاف 5

 3 السابع عملي اختبار نصفي 6

 3 الثامن  البندول البسيط 7

 3 التاسع  تعين معامل اللزوجة باستخدام قريقة استوك 8

 3 العاشر تحقيد قانون بويل 9

 تعين معامل التمدد الطولي 10
 الحادي

 عشر
3 

 تعين المكافا الميكانيكي الحراري 11
الناني 

 عشر
3 

 المركبالبندول  12
النالث 

 عشر
3 

 عملي يهائاختبار ن 13
الرابع 

 عشر
3 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 13 39 
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v.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية الم اضرة -
 discussion والمخاقشة ال وار -

 Brainstorming الذهخي العصف -

 Problem solving المش الت    -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم ا اة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التيبيم -

 projects والت اليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning وخيالتعا التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تباد  -

 

 

 

 

 

 

 

 VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاق/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعيا 15 جماعي كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة  

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 %       30 15 أسبوعيا كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1

 % Quiz W3  2.5 5( 1كوز) 2

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam W7 10 %20 

%   Quiz W9 2.5( 2كوز) 4 5 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) w14 20     % 40  
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 % Total  50 100 المجموع 

 

vii. مصادر التعلم Learning Resources  : لد النشر(.النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب)اسم المؤلف، سنة 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 دليل التجارب المقدم من قسم الفيزياء

 :Essential References المراجع المساندة .5
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  
 

; وجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقةالموضوعات العملية م   

 

 

 

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجو  للوا ح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلتي:

 : ndanceClass Atteسياسة  ضور الفعاليات التعليمية  1

 من الم اضرات وي رم في  ا  عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم اليالب ب ضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب ضور وغياب اليالب للقسم وي رم اليالب من دخو  االمت ان في  ا  تجاوز  -

 ويتم اقرار ال رمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyال ضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وور الم اضةةرة تذا تأخر لمدة رب  سةةاعة لاال  مرات في الفصةة  الدراسةةيلليالب  ضةة يسةةمح -
 الم اضرة. دخو  يمخ  من االلتزاموعخد عدم ، عن اال  مرات ي ذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمت ان  3

 ( دقيقة من بدء االمت ان 20مقدار ) ال يسمح لليالب دخو  االمت ان الخها ي تذا تأخر -
 تذا تغيب اليالب عن االمت ان الخها ي تيبم اللوا ح الخاصة بخظام االمت ان في ال لية. -

 :Assignments & Projectsالتعييخات والمشاري   4

 ضةةةةةوابي تخفيذ الت ليفاتو ي دد أسةةةةةتاذ المقرر خو  التعييخات في بداية الفصةةةةة  وي دد مواعيد تسةةةةةليمها -
 وتسليمها.

 ي رم من درجة الت ليف الذي تأخر في تسليمه. الم ددموعد ال عنتذا تأخر اليالب في تسليم الت ليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال  ة شؤون اليالب. عليه في  ا  ابوت قيام اليالب بالغش في االمت ان الخصفي أو الخها ي تيبم -
 الت ليفات والمشاري  ي رم من الدرجة المخصصة للت ليف.في بالغش او الخق  في  ا  ابوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالخت ا   6

 ألداء االمت ان خيابة عخه تيبم الال  ة الخاصة بذلك يالبفي  الة وجود شخا يخت   شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 ..... الخ أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم الت ليفات -

 

 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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