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 3عملي : مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
3عملي   

 

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.  
 فصل الدراسيالمستوى وال

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي االول            –المستوى الثاني   

           Second 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.  
 ات المقررمواصفمعد)و( 

Prepared By 

 عبد الحكيم الحمادي

Al-Hammadi Abdulhakim 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

لتجارب ذات العالقة بالموضووووعات الحرارية ويركز على الموضووووعات تقديم عدد من ا  الى المقرر هذا يهدف

ذات العالقة بكمية الحرارة ودرجات الحرارة مثل السووووووعة الحرارية النوعية وااللة الحرارية وفر  درجة 

يعرض المقرر  .الحرارة والنسبة بين السعتين الحراريتين النوعيتين للغاز وكذلك تحقيق قانون الغاز المثالي

عدد من التجارب العملية الخاصةةةة هزجهوخ وخصةةةا م عدد من العلاصةةةر اللهرهية مقو تدهي   واعد  ككذل
 .لريتشهوف في الدا رخ اللهرهية ودراسة سلوك الملقفات والملفات في الدا رخ اللهرهية

 

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

 -a1لألجسامالمحتوى الحراري شرح ي 

a2 –  لشحن وتفريغ المكثفات والملفاتيوضح المفاهيم الرياضية 

b1 -  يطبق التفكير النوعي والكمي في عملية تعين الكفاءة الفعلية لأللة الحرارية ودوائر االهتزاز 

b2 -   يميز بين السعتين الحراريتين النوعيتين للغاز 
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c1  - المختزنة في كليهما  الملفات والمكثفات والطاقة يعين سعات 

c2 - ستخدم بمهارة تطبيق قواعد كيرتشهوف في الدوائر الكهربية ي 

d1 -  نقل المعارف العلمية عملية الربط النجمي والمثلثي للمقاومات بالوسائل المتاحةي 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

 

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

 

 التعليم والتعلم 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-   0المحتوى الحراري لالجسام يشرح 

iv.  جالمقرر مع مخرجات التعلم للهرلام تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودخ من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودخ من 
 الهرلامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - 0المحتوى الحراري لالجسام رحيش

a2 –  لشووووووحن وتفريغ المكثفات يوضووووووح المفاهيم الرياضووووووية

0والملفات

b1–  يطبق التفكير النوعي والكمي في عملية تعين الكفاءة الفعلية

 لأللة الحرارية ودوائر االهتزاز

 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق

 الفيزيائية المشاكل و المسائل

b2 -  الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ 0يميز بين السعتين الحراريتين النوعيتين للغاز 

 المناسبة الرياضية المعادالت باستخدام

c1- يفسر و الفيزيائية التجارب ينفذ زنة في كليهما يعين سعات الملفات والمكثفات والطاقة المخت 

 استنتاجات إلى يصل و النتائج

 سليمة
c2-  يسووووووتخوودم بمهووارة تطبيق قواعوود كيرتشووووووهوف في الوودوائر

 0الكهربية 

 المعدات و األجهزة مع بمهارة يتعامل

 المختلفة الفيزيائية

d1-  ينقووول المعوووارف العلميوووة عمليوووة الربط النجمي والمثلثي

 ومات بالوسائل المتاحةللمقا

 شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 المعلومات تكنولوجيا وباستخدام

 . واالتصاالت

d2- فعال بشكل مجموعات في يعمل يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 المحدد الوقت في العمل وينجز

. 
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a2-   لشوووحن وتفريغيوضوووح المفاهيم الرياضوووية 

 0المكثفات والملفات

 

 العصف الذهني
الةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةوار 

 والملا شة

 

 -التلليفات والواجهات

 لوو

 و اختهار لصةةف الفصةةو -

(عمليلهاية الفصو )  

 

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

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريس استراتيجية
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   ية تعين يطبق التفكير النوعي والكمي في عمل

 الكفاءة الفعلية لأللة الحرارية ودوائر االهتزاز

 

لمةلةةةةا شةةةةةةةةةةة ل ةوار وا في  ا

 التجارب المعملية

 

لتةاهةة تقرير 

عةةةةةن لةةةةةو 

 -تةةةةةجةةةةةرهةةةةةة

لةةةةةةتةةةةةةاهةةةةةةة 

ملةةةا شةةةةةةةةةةة 

لموضةةةةةةةو  

 التجرهة

b2-   يميز بين السووعتين الحراريتين النوعيتين للغاز

0 

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :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-  يعين سووووووعووات الملفووات والمكثفووات والطوواقووة

 المختزنة في كليهما 
 

لي   -الةتةدةهةية  الةعةمة

في  ال وار والملا شة

 التجارب المعملية

 -التلليفات والواجهات

 لوو

 اختهار لصف الفصو -

لهةةةايةةةة الفصةةةةةةةةةةو  و

(عملي)  

c2-  يسووووتخدم بمهارة تطبيق قواعد كيرتشووووهوف

 0في الدوائر الكهربية 

 

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

 المقرر  مخرجات
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

 -d1 ينقل المعارف العلمية عملية الربط النجمي

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

في التجةةارب  والملةةا شةةةةةةةةة

عمليةالم  

تكاليف وواجبات وكتابة 

الوووتوووقووواريووور الوووعووومووولووويوووة 

 ومناقشتها

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

ت الموضوعا

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 

رجات رموز مخ

 التعلم
Course ILOs 

1 
التعريف باألجهزة العملية التي سووووووف تسوووووتخدم في اجراء 

 تجارب المقرر
   a1,b1,d1, d2 3 الثاني

  a1,b1,d1,c1,c2 3 الثالث السعة الحرارية النوعية 2

  a1,b1,d1c1, c2 3 الرابع  قواعد كيرتشهوف 3

خامسال تحقيق قانون الغاز المثالي  4  3 a1,b1,d1c1, c2   

النسبة بين السعتين الحراريتين النوعيتين  5
c

c
v

p 3 السادس    للغاز a1,b1,d1,c1,c2  

 a1,b1,d1,a2,c1 -- السابع عملي اختبار نصفي 6

 a1,b1,d1,c1,c2 3 الثامن  قانون الغاز االديباتيكي 7

   a1,b1,d1,c1,c2 3 التاسع  دائرة تحتوي على مقاومة ومكثف 8

 a1,b1,d1,c1,c2 3 العاشر شحن وتفريغ المكثف خالل مقاومة عالية 9

 االلة الحرارية وفر  درجة الحرارة 10
 الحادي

 a1,b1,d1,c1,c2 3 عشر
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 RLدائرة   11
الثاني 

 عشر
3 a1,b1,d1,c1,c2   

 LCدائرة   12
الثالث 

 عشر
3 a1,b1,d1,c1,c2 

 مقاوماتنشاط الربط النجمي والمثلثي لل 13
الرابع 

 عشر
3 a1, b2,d1 

 عملي يهائاختبار ن 14
الخامس 

 عشر
-- a1,b1,d1,a2,c1 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 36 === 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية الم اضرخ Lectures 

 لا شةوالم ال وار discussion 

 الذهلي العصف Brainstorming 

 المشلالت  و Problem solving 

 العملية العروضو الم الاخ Simulation Method Practical presentations&                 

  العملي التدهي Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتلاليف والمهام المشروعات projects 

 اتيالذ التعلم Self-learning 

 التعاولي التعلم Cooperative Learning  

 الومالء هين الخهرات تهادو 

 

 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

 درجةالإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 %       30 15 أسهوعيا كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1
 

a1,c2,c1 , b2 
,d1 , d2 

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 التعلمم

CILOs 

(symbols) 

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

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 
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 % 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%  

 

 نة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، س:  Learning Resources مصادر التعلم
 

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

 :Essential References المراجع المساندة .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. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 هعد الرجو  للوا ح الجامعة يتم لتاهة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  هاآلتي:

 : Class Attendanceضور الفعاليات التعليمية سياسة   1

 من الم اضرات وي رم في  او عدم الوفاء هذلك. %75يلتوم الدالب ه ضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا ه ضور وغياب الدالب للقسم وي رم الدالب من دخوو االمت ان في  او تجاوو  -

 ويتم ا رار ال رمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyور المتزخر ال ض 2

تذا تزخر ، وللدالب  ضةةور الم اضةةرخ تذا تزخر لمدخ رهع سةةاعة لقال  مرات في الفصةةو الدراسةةي يسةةمح -
 الم اضرخ. دخوو يملع من االلتواموعلد عدم ، عن قال  مرات ي ذر شفويا من أستاذ المقرريادخ و

 :Exam Attendance/Punctualityضواهد االمت ان  3

 ( د يقة من هدء االمت ان 20الب دخوو االمت ان اللها ي تذا تزخر مقدار )ال يسمح للد -
 تذا تغيب الدالب عن االمت ان اللها ي تده  اللوا ح الخاصة هلظام االمت ان في الللية. -

 :Assignments & Projectsالتعييلات والمشاريع  4

ضةةةةةواهد تلفيذ التلليفات و عيد تسةةةةةليمهاي دد أسةةةةةتاذ المقرر لو  التعييلات في هداية الفصةةةةةو وي دد موا -
 وتسليمها.

 ي رم من درجة التلليف الذي تزخر في تسليمه. الم ددموعد ال عنتذا تزخر الدالب في تسليم التلليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال  ة شؤون الدالب. عليه في  او قهوت  يام الدالب هالغش في االمت ان اللصفي أو اللها ي تده  -
 في التلليفات والمشاريع ي رم من الدرجة المخصصة للتلليف.هالغش او اللقو هوت  يام الدالب في  او ق -
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 :Plagiarismااللت او  6

 ذلكهألداء االمت ان لياهة عله تده  الال  ة الخاصة  دالبفي  الة وجود شخم يلت و شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 الموهايو أو مواعيد تسليم التلليفات ..... الخأي سياسات أخرى مقو استخدام  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: م2021   - 2020      العام الجامعي:
 

 3عملي  :خطة مقرر

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

3عملي    
 

 رقمهو 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 الثاني  

            Second year – First semester 

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

 دال يوج

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 دال يوج
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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 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

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

 

 تمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي ولل :مالحظة

i. وصف المقرر Course Description: 

تقديم عدد من التجارب ذات العالقة بالموضووووعات الحرارية ويركز على الموضووووعات   الى المقرر هذا يهدف

درجة  ذات العالقة بكمية الحرارة ودرجات الحرارة مثل السووووووعة الحرارية النوعية وااللة الحرارية وفر 

يعرض  0الحرارة والنسووووووبة بين السووووووعتين الحراريتين النوعيتين للغاز وكذلك تحقيق قانون الغاز المثالي

عدد من التجارب العملية الخاصةةةة هزجهوخ وخصةةةا م عدد من العلاصةةةر اللهرهية مقو تدهي   المقرر كذلك
 0الدا رخ اللهرهية  واعد لريتشهوف في الدا رخ اللهرهية ودراسة سلوك الملقفات والملفات في

 

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

 -a10المحتوى الحراري لالجسام شرحي 

a2 –  0لشحن وتفريغ المكثفات والملفاتيوضح المفاهيم الرياضية 

b1 -  ودوائر االهتزاز يطبق التفكير النوعي والكمي في عملية تعين الكفاءة الفعلية لأللة الحرارية 

b2 -   0يميز بين السعتين الحراريتين النوعيتين للغاز 

c1  -  يعين سعات الملفات والمكثفات والطاقة المختزنة في كليهما 

c2 -  0يستخدم بمهارة تطبيق قواعد كيرتشهوف في الدوائر الكهربية 

d1 -  لوسائل المتاحةينقل المعارف العلمية عملية التضخيم  وخصائص الموجات با 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

iii. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الس

اعا

ت 

الفعل

 ية

Co

n. 

H 

1     

2     
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 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   

 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 سبوعاأل

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

 3 الثاني التعريف باألجهزة العملية التي سوف تستخدم في اجراء تجارب المقرر 1

 3 الثالث السعة الحرارية النوعية 2

 3 الرابع  قواعد كيرتشهوف 3

خامسال تحقيق قانون الغاز المثالي  4  3 

ين النسبة بين السعتين الحراريتين النوعيت 5
c

c
v

p 3 السادس    للغاز 

 -- السابع عملي اختبار نصفي 6

 3 الثامن  قانون الغاز االديباتيكي 7

 3 التاسع  دائرة تحتوي على مقاومة ومكثف 8

 3 العاشر شحن وتفريغ المكثف خالل مقاومة عالية 9

 االلة الحرارية وفر  درجة الحرارة 10
 الحادي

 عشر
3 

 RLائرة  د 11
الثاني 

 عشر
3 

 LCدائرة   12
الثالث 

 عشر
3 

 نشاط الربط النجمي والمثلثي للمقاومات 3`
الرابع 

 عشر
3 

 عملي يهائاختبار ن 14
الخامس 

 عشر
-- 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 36 

 

iv.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية الم اضرخ -
 discussion والملا شة ال وار -

 Brainstorming الذهلي العصف -

 Problem solving المشلالت  و -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم الاخ -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التدهي  -

 projects والتلاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاولي التعلم -

 الومالء هين الخهرات تهادو -
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  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسهوعيا 15 جماعي كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1

2     

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة  

 

v. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %بيالنس
Proportion of 

Final 

Assessment 

 %       30 15 أسهوعيا 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   %   

%   Total  50 المجموع  100 

 

vi. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

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

 :Essential References المراجع المساندة .5
Basic Electronics B.L. Theraja   S. Chand  New Delhi – 110 055 

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

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  
 

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

 

 

ii. المقرر الضوابط والسياسات المتبعة في Course Policies 
 هعد الرجو  للوا ح الجامعة يتم لتاهة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  هاآلتي:

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


 

 

 

 

 

 

 

 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  

 : Class Attendanceسياسة  ضور الفعاليات التعليمية  1

 من الم اضرات وي رم في  او عدم الوفاء هذلك. %75يلتوم الدالب ه ضور  -
في  او تجاوو  ياب الدالب للقسم وي رم الدالب من دخوو االمت انيقدم أستاذ المقرر تقريرا ه ضور وغ -

 ويتم ا رار ال رمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyال ضور المتزخر  2

تذا تزخر ، وللدالب  ضةةور الم اضةةرخ تذا تزخر لمدخ رهع سةةاعة لقال  مرات في الفصةةو الدراسةةي يسةةمح -
 الم اضرخ. دخوو يملع من االلتواموعلد عدم ، اذ المقررعن قال  مرات ي ذر شفويا من أستيادخ و

 :Exam Attendance/Punctualityضواهد االمت ان  3

 ( د يقة من هدء االمت ان 20ال يسمح للدالب دخوو االمت ان اللها ي تذا تزخر مقدار ) -
 لللية.تذا تغيب الدالب عن االمت ان اللها ي تده  اللوا ح الخاصة هلظام االمت ان في ا -

 :Assignments & Projectsالتعييلات والمشاريع  4

ضةةةةةواهد تلفيذ التلليفات و ي دد أسةةةةةتاذ المقرر لو  التعييلات في هداية الفصةةةةةو وي دد مواعيد تسةةةةةليمها -
 وتسليمها.

 ي رم من درجة التلليف الذي تزخر في تسليمه. الم ددموعد ال عنتذا تزخر الدالب في تسليم التلليفات  -

 : Cheating غشال 5

 ال  ة شؤون الدالب. عليه في  او قهوت  يام الدالب هالغش في االمت ان اللصفي أو اللها ي تده  -
 في التلليفات والمشاريع ي رم من الدرجة المخصصة للتلليف.هالغش او اللقو في  او قهوت  يام الدالب  -

 :Plagiarismااللت او  6

 ألداء االمت ان لياهة عله تده  الال  ة الخاصة هذلك بدالفي  الة وجود شخم يلت و شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مقو استخدام الموهايو أو مواعيد تسليم التلليفات ..... الخ -

 

 
 


