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 4 عملي: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
4عملي    

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 المعتمدة للمقررالساعات 

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 الثاني –المستوى الثاني  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 مقرر بصريات فيزيائية

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

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

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 د. ابراهيم غالب لقمان

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

يقوم  يهدف هذا المقرر الى التطبيق العملي لبعض العالقات االساسية في البصريات الهندسية والفيزيائية وفيه

الطالب بإجراء تجارب أساااااسااااية تتعلق بالعدسااااات و التدااال والايود واالسااااتقطاب ويقدم تقارير عنها وهو يعطي 

وساااامالة ال شااااية  تلبير الصااااور و قياط الطواال والمسااااافات الطالب مهارة في اال بعض المشااااالال الاياتية م ال

 بطرق بصرية, ومهارة في استادام بعض الجهزة البصرية م ال أجهزة التاليال الطيفي . الرقيقة
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iii. مارجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1 -  تداخل وحيود واسففففففتقطاء ال ففففففوء في الطبيعة بناء على المفاهيم انعكاس وانكسففففففار ويصففففففر  واهر

 .والتجارء العملية الفيزيائية

a2 –  الفيزيائية.الهندسية ويوضح المفاهيم الرياضية المستخدمة في البصريات  

b1–  الهندسية والفيزيائية البصرياتيطبق التفكير النوعي والكمي لحل مسائل و مشاكل . 

b2 - الفيزيائية باستخدام المعادالت الرياضية المناسبة.الهندسية والبصريات  العملية في مسائلال يصيغ 

c1-  سليم بشكليفسر النتائج الفيزيائية و الهندسية وينفذ تجارء البصريات. 

c2-  الفيزيائية المختلفة.الهندسية ويتعامل بمهارة مع أجهزة و معدات البصريات 

-c3      .يقيس األبعاد الصغيرة بطرق بصرية 

d1- .ينقل المعارف العلمية شفهيًا وباستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

d2- في الوقت المحدد. قدم التقاريروي إلجراء التجارء يعمل في مجموعات بشكل فعال 

 

iv.  المقرر مع مارجات التعلم للبرنامج تعلممارجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مارجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مارجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning Outcomes 

( 
a1 

- 
يصففففر  واهر انعكاس وانكسففففار وتداخل وحيود واسففففتقطاء 

ال ففففففوء في الطبيعة بناء على المفاهيم الفيزيائية والتجارء 

 العملية.

 بناء المختلفة الطبيعية الظواهر يصر

 .الفيزيائية المفاهيم على

a2 

– 
الهندسية يوضح المفاهيم الرياضية المستخدمة في البصريات 

 الفيزيائية.و

 في المستخدمة الرياضية المفاهيم يوضح

 .الفيزياء

b
1
– 

 يطبق التفكير النوعي والكمي لحل مسائل و مشاكل البصريات

 . الهندسية والفيزيائية

 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق

 الفيزيائية المشاكل و المسائل

b
2 
- 

الفيزيائية الهندسفففية والبصفففريات  العملية في مسفففائلال يصفففيغ

 باستخدام المعادالت الرياضية المناسبة.

 باستخدام الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 المناسبة الرياضية المعادالت

c1
- 

الفيزيائية و يفسفففر النتائج الهندسفففية وينفذ تجارء البصفففريات 

 سليم. بشكل

 النتائج يفسر و الفيزيائية التجارء ينفذ  

 سليمة استنتاجات إلى يصل و

c2
- 

ية يتعامل بمهارة مع أجهزة و معدات البصففففففريات  الهندسفففففف

 الفيزيائية المختلفة.و

 المعدات و األجهزة مع بمهارة يتعامل

 المختلفة الفيزيائية

-
c
3 

النتائج و ينفذ التجارب الفيزيائية و يفسر  يقيس األبعاد الصغيرة بطرق بصرية.
 يصال إلى استنتاجات سليمة

d
1
- 

المعارف العلمية شفففففهيًا وباسففففتخدام وسففففائل التواصففففل  قلين

 االجتماعي.

 وباستخدام شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-   ناسففتقطا  يصففظ اواهر انعكاس نانكسففار نل احل ن يود

الضففففففوء في الطنيعة بىاء علا المفاهيم الفيزيائية نالت ار  

 . العملية

التتتتتتت تتت تتتيتتت  

 العملي

 اخت ارات تحريرية

a2-   يوضففح المفاهيم الرياضففية المسففتخدمة في البصففريات

 الفيزيائية.الهندسية و

 احتنارات قصيرة المحاضرة التفاعلية

 

 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-   يطبق التفكير النوعي والكمي لحل مسفففائل و مشفففاكل

 . الهندسية والفيزيائية البصريات

اخت تتتتارات  العصف الذهني

 تحريرية

b2-  الهندسفففففية البصفففففريات  العملية في مسفففففائلال يصفففففيغ

 الفيزيائية باستخدام المعادالت الرياضية المناسبة.و

 احتنارات لحريرية الحوار والمناقشة

 

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- و الفيزيائية البصفففففريات تجارء ينفذ 

 . سليم بشكل النتائج يفسر

 احتنارات عملية التطبيق العملي

c2- معففدات  و أجهزة مع بمهففارة يتعففامففل

 .المختلفة الفيزيائية البصريات
 ااتبارات عملية التطبيق العملي

-c3 .ااتبار عملي التطبيق العملي يقيس األبعاد الصغيرة بطرق بصرية 

 

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

d
2
- 

قفففدم وي ة إلجراء التجفففارءمجموعفففالفي  تعفففاون مع زمالئفففهي

 في الوقت المحدد. التقارير

 وينجز فعال بشكل مجموعات في يعمل

 .المحدد الوقت في العمل
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 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  ينقل المعارف العلمية شفهيًا

وباستخدام وسائل التواصل 

 االجتماعي. 

 اختبارات شفوية الحوار و المناقشة

d2- إلجراء  يعمل في مجموعات بشكل فعال

في  قدم التقاريروي التجارء

 الوقت المحدد.

 تصحيح التقرير التطبيق العملي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

موضوعات أوال: النظري الجانب   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) 

  
البصففففففريفففات الفيزيفففائيفففة )مقرر  

 منفصل(
   

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

   

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارء العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

 3 1 القانون العام للعدسات 1
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 المطياف ال وئي 2
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 االستقطاء الجزء األول 3
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

4 
 االستقطاء الجزء الثاني

1 3 
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 تجربة يونج )الشق المزدوج(  5
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 
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 3 1 تجربة ميكلسون للتداخل 6
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 حلقات نيوتن 7
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 بيرو -تجربة فابري 8
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 المفرد حيود الشق 9
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 3 1 محزز الحيود 10
a1, a2, a3, 

b1, b2, c1, c2, 

d1, d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 10 30 === 

 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المااضرة Lectures 

 والمناقشة الاوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشلالت اال Problem solving                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتلاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الابرات تبادال 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكلير /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكلير 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 التقارير العلمية 

 اسبوعي 15 فردي

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c1, 

c2, d1, d2 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 قارير العلميةالت

 Tasks and Assignments 
طواال 
 الفصال

15 30% 

a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2, d1, 

d2 

 %10 5 اسبوعيا Quizكوز  2
a1, a2, a3, b1, 

b2, 

3 
 )عملي ونظري( اختبار نصر الفصل

Midterm Exam 

االسبوع 

6 
10 20% 

a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2 

4 
 (ونظري اختبار نهاية الفصل )عملي

Final Exam (practical) 

االسبوع 

12 
20 40% 

a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2 

 Total  100 50 اإلجمالي% === 

 

 الكتا ، دار الىشر، بل  الىشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلظ، سىة الىشر، اسم :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 4مذكرة فيزياء عملي  •

 :Essential References المراجع المساندة .2
 ال زيرى,  الشاذلا ن سعي  الفتاح عن  محم  :، لرجمة نايت نهارفا جيىكيىز فرنسيس

 ر.نالتوزيع , مص للىشر ال نلية ال ار:النصريات" , "أساسيات م, 1998

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

 

viii. ال وابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 : Class Attendanceسياسة اضور الفعاليات التعليمية  1

 ويارم في ااال عدم الوفاء بذلك. تجارب% من ال75باضور يلتزم الطالب  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا باضور و ياب الطالب للقسم ويارم الطالب من داوال االمتاان في ااال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الارمان من مجلط القسم.25الغياب 

 :Tardyالاضور المتأار  2

إذا تأار ، وساااعة ل الم مرات في الفصااال الدراسااي نصاافإذا تأار لمدة  عمالللطالب اضااور الم يساام  -
 .عمالالم داوال يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن  الم مرات ياذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتاان  3

 ( دقيقة من بدء االمتاان 30ال يسم  للطالب داوال االمتاان النهائي إذا تأار مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتاان النهائي تطبق اللوائ  الااصة بنظام االمتاان في الللية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التلليفات و يادد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال ويادد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يارم من درجة التلليف الذي تأار في تسليمه. الماددموعد ال عنإذا تأار الطالب في تسليم التلليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئاة شؤون الطالب. عليه في ااال  بوت قيام الطالب بالغش في االمتاان النصفي أو النهائي تطبق -
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 ماصصة للتلليف.التلليفات والمشاريع يارم من الدرجة الفي بالغش او النقال في ااال  بوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتااال  6

 ذلكبلداء االمتاان نيابة عنه تطبق الالئاة الااصة  طالبفي االة وجود شاص ينتاال شاصية  -
 :Other policiesسياسات أارى  7

 االال االمتاانات.استادام الموبايال اصطااب أو  يمنع -

اإلنجليزاللغة ر:   
 

 

 

 

 

 2021-2020العام الجامعي: 
 4عملي  :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتر
Location &Telephone No.  

 
السب

 ت

SAT 

األح

 د

SU

N 

االثني

 ن

MO

N 

الثالث

 اء

TU

E 

األربعا

 ء

WED 

الخم

 يس

TH

U 

-E      البريد اإللكتروني

mail 
       

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 4عملي 

 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 

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

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

 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 مقرر بصريات فيزيائية

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 Program (s) in which the course isالمقرر 

offered 

 بكالوريوس علوم فيزياء
 

 العربيةاللغة  لغة تدريس المقرر  .8
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 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 
يقوم الطالب بإجراء  البصريات الهندسية والفيزيائية وفيهيهدف هذا المقرر الى التطبيق العملي لبعض العالقات االساسية في 

تجارب أساااسااية تتعلق بالعدسااات و التدااال والايود واالسااتقطاب ويقدم تقارير عنها وهو يعطي الطالب مهارة في اال بعض 

هارة في استادام بطرق بصرية, وم وسمالة ال شية الرقيقة المشالال الاياتية م ال تلبير الصور و قياط الطواال والمسافات

 بعض الجهزة البصرية م ال أجهزة التاليال الطيفي .

 

 

 

 

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

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

a1 -  الطبيعة بناء على المفاهيم الفيزيائية يصف ظواهر انعلاط وانلسار وتدااال وايود واستقطاب الضوء في

 والتجارب العملية.

a2 - .يوض  المفاهيم الرياضية المستادمة في البصريات الهندسية والفيزيائية  

 b1- . يطبق التفلير النوعي واللمي لاال مسائال و مشالال البصريات الهندسية والفيزيائية 

b2 - والفيزيائية باستادام المعادالت الرياضية المناسبة. يصيغ المسائال العملية في البصريات الهندسية 

c1- .ينفذ تجارب البصريات الهندسية والفيزيائية و يفسر النتائج بشلال سليم 

c2- .يتعامال بمهارة مع أجهزة و معدات البصريات الهندسية والفيزيائية الماتلفة 

c3- .يقيط البعاد الصغيرة بطرق بصرية 

d1-  العلمية شفهيًا وباستادام وسائال التواصال االجتماعي.ينقال المعارف 

d2- .يعمال في مجموعات بشلال فعاال إلجراء التجارب ويقدم التقارير في الوقت المادد 

 

v. المقرر  محتوىCourse 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 

   ال يوجد 

        Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester عدد األسابيع  

      والساعات الفعلية
  

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

Language of teaching the course 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 قسم الفيزياء كلية العلوم
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1  3 1 القانون العام للعدسات 

2  3 1 المطياف ال وئي 

3  3 1 االستقطاء الجزء األول 

4  3 1 االستقطاء الجزء الثاني 

5   )3 1 تجربة يونج )الشق المزدوج 

   Med term exam (يعمل) اختبار نصر الفصل 6

7  3 1 تجربة ميكلسون للتداخل 

8  3 1 حلقات نيوتن 

9  3 1 بيرو -تجربة فابري 

10  3 1 حيود الشق المفرد 

11  3 1 محزز الحيود 

12  (يعمل) الفصال نهاية ااتبار Final exam   

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 10 30 

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكلير
Assignments 

نوع التكلير 
 )فردي/ تعاوني(

 الدرجة المستحقة

Mark 
 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 اسبوعي 15 فردي التقارير العلمية 

 Total Score 15  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المااضرة -
 discussion والمناقشة الاوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

    Problem solving المشلالت اال -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتلاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الابرات تبادال -
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 %30 15 طواال الفصال   Scientific reports قارير العلميةالت 1

 %10 5 اسبوعيا Quizكوز  2

3 
 )عملي ونظري( اختبار نصر الفصل

Midterm Exam 
 %20 10 6االسبوع 

4 
 (ونظري اختبار نهاية الفصل )عملي

Final Exam (practical) 
 %40 20 12االسبوع 

 % Total  50 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلر، سنة النشر، اسم الكتاء، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة
 4مذكرة فيزياء عملي • 

 :Essential References المراجع المساندة
 1998ال زيرى,  الشاذلا ن سعي  الفتاح عن  محم  :، لرجمة نايت نهارفا جيىكيىز فرنسيس •

 ر.نالتوزيع , مص للىشر ال نلية ال ار:النصريات" , "أساسيات م,

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

 

ix. ال وابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 : Class Attendanceسياسة اضور الفعاليات التعليمية  1

 ويارم في ااال عدم الوفاء بذلك. تجارب% من ال75يلتزم الطالب باضور  -
ااال تجاوز يقدم أساااااتاذ المقرر تقريرا باضاااااور و ياب الطالب للقسااااام ويارم الطالب من داوال االمتاان في  -

 % ويتم اقرار الارمان من مجلط القسم.25الغياب 

 :Tardyالاضور المتأار  2

عن يادة إذا تأار ز، وساعة ل الم مرات في الفصال الدراسي نصف إذا تأار لمدة عمالالب اضور المللط يسم  -
 .معمالال داوال يمنع من االلتزاموعند عدم ،  الم مرات ياذر شفويا من أستاذ المقرر

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتاان  3

 ( دقيقة من بدء االمتاان 30ال يسم  للطالب داوال االمتاان النهائي إذا تأار مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتاان النهائي تطبق اللوائ  الااصة بنظام االمتاان في الللية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

 ضوابط تنفيذ التلليفات وتسليمها.و يادد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصال ويادد مواعيد تسليمها -
 يارم من درجة التلليف الذي تأار في تسليمه. الماددموعد ال عنإذا تأار الطالب في تسليم التلليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئاة شؤون الطالب. عليه االمتاان النصفي أو النهائي تطبقفي ااال  بوت قيام الطالب بالغش في  -
 في التلليفات والمشاريع يارم من الدرجة الماصصة للتلليف.بالغش او النقال في ااال  بوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتااال  6

 لداء االمتاان نيابة عنه تطبق الالئاة الااصة بذلك طالبفي االة وجود شاص ينتاال شاصية  -
 :Other policiesسياسات أارى  7

 . االال االاتبارات استادام الموبايال يمنع اصطااب أو -
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