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 (1ميكانيك الكم ): مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
(1ميكانيك الكم )   

Quantum mechanics(1) 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
Phys323 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3 0 0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 االول الفصل -المستوى الثالث

Year three- First Semester  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 معادالت تفاضلية+ جبر خطى

Deferential Equations + Linear Algebra  

6.  
 (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  

 المقرردرس له يالبرنامج الذي 
Program (s) in which the course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. Physics 
 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 للغة انجليزية للغة عربي+ 

Arabic and English 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلى

Semester  

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 محمد شكري

Mohamed Shukri 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

 

i. وصف المقرر Course Description: 

المقرر الى تقديم المبادى االسااااااااساااااااية و رلااااااايات مييا يل اليم من جية تعريف الدالة المو ية يهدف هذا 

والتفسااااير االىصاااااكى لها ويذالل مفهوم المودرات ومبدان الييقين وييفية ىة معادلة بااااردي  ر بالةريقة المو ية 

 وةريقة المصفو ات الي اد القيم الجاصة والدوة الجاصة لل ظام الفيزياكي.

 

i. مجر ات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الةالب ييون سوف المقرر دراسة من اال تهان بعد

a1 - يناقش مفاهيم الفرضيات واالسس الكميه  

a2 - يشرح المتغيرات الفيزيائية للمعادالت الكمية  

b1- الكمى رياضيا يمثل النظام الفيزيائى  
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b2 - يحل المسائل الفيزيائية الكميه 

 c1-  حل المسائل الكمية باستخدام البرمجياتي 

d 1  -  على مواصلة التعمق في المفاهيم الكميةيظهر القدرة     

 

 

 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-  الواجباااات امتحااااناااات  محاضرات+مناقشة  يناقش مفاهيم الفرضيات واالسس الكميه+

 المنزلية

a2-   يعرف المتغيرات الفيزيااائيااة للمعااادالت
 الكمية

امتحانات +الواجبات  محاضرات+مناقشة

 المنزلية

 

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

i.  المقرر مع مجر ات التعلم للبر امج تعلممجر ات موانمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مجر ات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مجر ات التعلم المقصودة من البر امج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - يناقش مفاهيم الفرضيات واالسس الكميه -A1والقوانين فهما عميقا للمبادى هريظ

 والنظريات الفيزيائية

 

a2 – يشرح المتغيرات الفيزيائية للمعادالت الكمية -A2 يوضح المفاهيم الرياضية المستخدمة في

 الفيزياء

 

b1– الكمى رياضيا يمثل النظام الفيزيائى -B2ويفسر المسائل الفيزيائية باستخدام  يصيغ

 المعادالت الرياضية المناسبة

 
b2 -  المسائل الفيزيائية الكميهيحل -B1 يطبق التفكير النوعى والكمي لحل المسائل

 وامشاكل الفيزيائية

 

c1- حل المسائل الكمية باستخدام البرمجيات 

 

-C3 يستخدم البرمجيات في التطبيقات الفيزيائية

 المختلفة
 

d1-  على مواصلة التعمق في المفاهيم الكميةيظهر القدرة -D3القدرة على التعلم المستمر يظهر 
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 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  امتحان+واجبات  تمارين الكمى رياضيا يمثل النظام الفيزيائى

 منزلية

b2-   امتحان +واجبات منزلية تمارين الفيزيائية الكميهيحل المسائل 

 

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- واجبات منزلية مىالرات + تمارين حل المسائل الكمية باستخدام البرمجيات 

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- على مواصلة التعمق في المفاهيم  يظهر القدرة

 الكمية

 واجبات+ امتحانات حوار ومناقشة

   

 

ii.  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 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 
د اكية المو ة 

 وال سيم

 عيقة ديبرلي 
 معدلة برودي  ر 
 الدالة المو ية 
 اليدا ة التيارية االىتمالية 

1 3    a1 , a2 
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 الرزمة المو ية 2

  الةور وساااااارعة ساااااارعة
 الم موعة

  الرزمااااة المو يااااة ومباااادان
 االيقين

 ىرية الرزمة المو ية 
  

1 3    a1 , a2 

3 

حل معدلة       

شرودينجرلجسيم 

 حر

يسقققققققج على جهققد الخطوة  • 

ير  ب لجهقققد   لحقققاجز ا  جهقققدا
 وحساب االنعكسية والنفاذية

 ظاهرة ال فق 

2 6 a1,a2,b1,b2 

4 

حل معدلة 

شرودينجر 

 لجسيم مقيد

  بير  هد ال  هاكي ي 

 بير  هد  هاكي 

 هد الدلتان  

 المتذبذب 

  ىساااااب القيم المتوقعة

 للمولع والزجم

3 9 a1,a2,b1,b2,c3 

 الفرليات اليمية 5
باااارف الفرلاااايات وتمديلها  •

 رياليا وتةبيقاتها
1 3    a1 , a2, d3 

6 
المييا يل 
 المصفو ي

خصائص فضاء هلبرت وتمثيل • 

 ديراك

لموثرات •  وخصقققققققققائصقققققققهقققا ا

 وانواعها

 حل مسالة المتذبذب جبريا 

 القياس واحتمالة القياس 

 

3 9 a1,a2,b1,b2,c3 

 الزجم الزاوي 7

مققركققبقققات الققزخققم الققزاوي فققي • 

 المحاور الكرتيزية والكروية

 تمثيل مركبات الزخم كمواثرات• 

  حسققققققققاب المتجهققات والقيم

 الخاصة لمركبات الزخم

2 6 a1,a1,a2,b1,b2 

 الغزة 8

 جرلتش-تجربة سترن شرح 

  مصققققققققققفقققققوفقققققات بقققققولقققققي

 وخصائصها   

  القيم الخاصقققققققة والمتجهات

 الخاصة لمركبات الغزل

1 3 a1,a1,a2,b1,b2 

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

14 42 === 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:
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 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1     

2     

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المىالرة Lectures 

 والم اقبة الىوار discussion 

 الذه ي العصف Brainstorming 

 المبييت ىة Problem solving 

 العملية العروضو المىاياة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التةبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتياليف والمهام المبروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاو ي التعلم Cooperative Learning  

 الزمين بين الجبرات تبادة 

 

i. 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) 

 واجبات منزلية تحتوي على عدد من المسائل 1
 20  ردي

ية 
 اسبوعين

a1,a2, b1, 
b2,c1, d1 

2      

 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 
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i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %13.3 20 ية اسبوعين

a1, a2, b1, 
b2,c1 

 Quiz( 1كوز) 2
االسبوع 

 الرابع
10 6.7% 

a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
االسبوع 

 الدامن
20 13.3%  

a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

 Quiz( 2كوز) 4
االسبوع 
االىادي 

 عبر

10 6.7%  
a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
 %60 90  هاية الفصة

a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

 

 

 

Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources التعلممصادر 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 David Griffiths. Introduction to Quantum Mechanics, Pearson Prentice Hall, New York, 

USA, (2016). 

 Nouredine Zettili. Quantum Mechanics: Concepts and Applications", John Wiley & Sons, 

(2009). 

 :Essential References المراجع المساندة .2
  Liboff, Richard L. Introductory Quantum Mechanics. Addison Wesley, 2002 

 Shankar, Ramamurti. Principles of Quantum Mechanics. Springer, 2008 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 http://ocw.mit.edu/courses/physics 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocw.mit.edu/courses/physics
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ii. الضوابج والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الر وع للواكح ال امعة يتم يتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة ىلور الفعاليات التعليمية  1

 % من المىالرات ويىرم  ي ىاة عدم الو ان بذلل.75يلتزم الةالب بىلور  -
للقساام ويىرم الةالب من دجوة االمتىان  ي ىاة ت اوز الغياب يقدم أسااتاذ المقرر تقريرا بىلااور و ياب الةيب  -

 % ويتم اقرار الىرمان من م لس القسم.25

 :Tardyالىلور المتأجر  2

عن يادة إذا تأجر ز، وللةالب ىلور المىالرة إذا تأجر لمدة ربع ساعة لديث مرات  ي الفصة الدراسي يسمح -
 المىالرة. دجوة يم ع من االلتزاموع د عدم ، ديث مرات يىذر بفويا من أستاذ المقرر

 :Exam Attendance/Punctualityلوابة االمتىان  3

 ( دقيقة من بدن االمتىان 20ال يسمح للةالب دجوة االمتىان ال هاكي إذا تأجر مقدار ) -
 إذا تغيب الةالب عن االمتىان ال هاكي تةبق اللواكح الجاصة ب ظام االمتىان  ي اليلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والمباريع  4

 لوابة ت فيذ التيليفات وتسليمها.و يىدد أستاذ المقرر  وع التعيي ات  ي بداية الفصة ويىدد مواعيد تسليمها -
 يىرم من در ة التيليف الذي تأجر  ي تسليمه. المىددموعد ال عنإذا تأجر الةالب  ي تسليم التيليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الكىة بؤون الةيب. عليه  ي ىاة دبوت قيام الةالب بالغش  ي االمتىان ال صفي أو ال هاكي تةبق -
  ي التيليفات والمباريع يىرم من الدر ة المجصصة للتيليف.بالغش او ال قة  ي ىاة دبوت قيام الةالب  -

 :Plagiarismاال تىاة  6

 ألدان االمتىان  يابة ع ه تةبق اليكىة الجاصة بذلل ةالب ي ىالة و ود بجص ي تىة بجصية  -
 :Other policiesسياسات أجرى  7

 أي سياسات أجرى مدة استجدام الموباية أو مواعيد تسليم التيليفات ..... الخ -
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .............العام الجامعي: 
 

 .(1) ميكانيكالكم :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر 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 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 (1ميكانيك الكم )

Quantum mechanics (1) 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

Phys 323 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3 0 0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 الفصل الثاني - الثالثالمستوى 

 Year three- First Semester 

5.  
 )إن وجدت(ر المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
 معادالت تفاضلية + جبر خطي

Deferential equations+ Linear Algebra   

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي + انجليزي

Arabic+ English 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 قسم الفيزياء

Physics Building 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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iii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى تقديم المبادي االسااااااااساااااااية و رلااااااايات مييا يل اليم من جية تعريف الدالة المو ية 

والتفسااااير االىصاااااكى لها ويذالل مفهوم المودرات ومبدان الييقين وييفية ىة معادلة بااااردي  ر بالةريقة المو ية 

 القيم الجاصة والدوة الجاصة لل ظام الفيزياكي.وةريقة المصفو ات الي اد 

 

iv.  مجر ات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الةالب ييون سوف المقرر دراسة من اال تهان بعد

a1 - يناقش مفاهيم الفرضيات واالسس الكميه  

a2 -  الكميةيشرح المتغيرات الفيزيائية للمعادالت  

b1- الكمى رياضيا يمثل النظام الفيزيائى  

b2 - يحل المسائل الفيزيائية الكميه  

c3 -  حل المسائل الكمية باستخدام البرمجياتي 

d3 -  على مواصلة التعمق في المفاهيم الكميةيظهر القدرة 

 

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 

1 
ثنائية الموجة 

 والجسيم

 عيقة ديبرلي 
 معدلة برودي  ر 
 الدالة الموجية 
 الكثافة التيارية االحتمالية 

W1 3 

 الرزمة الموجية 2

  الم موعةسرعة الةور وسرعة 
 الرزمة المو ية ومبدان االيقين 
 ىرية الرزمة المو ية 

W2 3 

3 

حل معدلة 

شرودينجرلجسيم 

 حر

 جسيم يسقج على : 

 جهد الخطوة 

  الجهد حاجز 

W3 3 

4 

حل معدلة 

شرودينجرلجسيم 

 حر

  وحساب االنعكسية والنفاذية جهدالبير 

 ظاهرة ال فق 

W4 3 
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5 

حل معدلة 

شرودينجرلجسيم 

 مقيد

  بير  هد ال  هاكي ي 

 بير  هد  هاكي 

 1يويز 

W5 3 

6 

حل معدلة 

شرودينجرلجسيم 

 مقيد

  المتذبذب 

 هد الدلتان  

W6 3 

7 

حل معدلة 

شرودينجرلجسيم 

 مقيد

 ىساب القيم المتوقعة للمولع والزجم 
W7 3 

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

 W9 3 وتةبيقاتهابرف الفرليات وتمديلها رياليا  الفرضيات الكمية 9

 الميكانيك المصفوفي 10
 خصائص فضاء هلبرت وتمثيل ديراك• 

 الموثرات وخصائصها وانواعها• 

 
W10 3 

 الميكانيك المصفوفي 11
 حل مسالة المتذبذب جبريا 

W11 3 

 الميكانيك المصفوفي 12
 القياس واحتمالة القياس 

W12 3 

 الزخم الزاوي 13
  بالمركبات الكرتيزية والكرويةمركبات الزخم الزاوي 

W13 3 

 الزخم الزاوي 14
 حساب المتجهات والقيم الخاصة لمركبات الزخم 

 2كويز W14 3 

 الغزل 15

 جرلتش-شرح تجربة سترن 

    مصفوفات بولي وخصائصها 

 القيم الخاصة والمتجهات الخاصة لمركبات الغزل 
W15 3 

  W16 ( ظري) الفصة  هاية اجتبار 16

األسابيع والساعات الفعليةعدد   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 42 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     

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

 Lectures التفاعلية المىالرة -
 discussion والم اقبة الىوار -

 Brainstorming الذه ي العصف -

 Problem solving المبييت ىة -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المىاياة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التةبيق -

 projects والتياليف والمهام المبروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاو ي التعلم -

 الزمين بين الجبرات تبادة -

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  
 20  ردي واجبات منزلية

ية 
 اسبوعين

2  

 
   

 0Total Score إجمالي الدرجة    

 

i. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والوا بات التيليفات

Assignments 

 ية اسبوعين
20 

13.3% 

 %6.7 10 االسبوع االرابع Quiz( 1) قصير اجتبار 2

3 
  ظري) Midterm Exam  صفي اجتبار

 ( وعملي

 االسبوع الدامن
20 

13.3%  

%6.7 10 االسبوع الىادى عبر Quiz( 2) قصير اجتبار 4  

     هاكي عملي اجتبار 5

 %60 60  هاية الفصة  هاكي تىريري اجتبار 6

 % Total  150 100 المجموع 
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vii. مصادر التعلم Learning Resources  :د النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بل 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 David Griffiths. Introduction to Quantum Mechanics, Pearson Prentice Hall, New York, 

USA, (2016). 

 Nouredine Zettili. Quantum Mechanics: Concepts and Applications", John Wiley & Son 

(2009). 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 Liboff, Richard L. Introductory Quantum Mechanics. Addison Wesley, 2002 

 Shankar, Ramamurti. Principles of Quantum Mechanics. Springer, 2008 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
  http://ocw.mit.edu/courses/physics 

  

 

iii. الضوابج والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الر وع للواكح ال امعة يتم يتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة ىلور الفعاليات التعليمية  1

 % من المىالرات ويىرم  ي ىاة عدم الو ان بذلل.75يلتزم الةالب بىلور  -
للقسم ويىرم الةالب من دجوة االمتىان  ي ىاة ت اوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بىلور و ياب الةيب  -

 % ويتم اقرار الىرمان من م لس القسم.25الغياب 

 :Tardyالىلور المتأجر  2

إذا تأجر ، وللةالب ىلااور المىالاارة إذا تأجر لمدة ربع ساااعة لديث مرات  ي الفصااة الدراسااي يساامح -
 المىالرة. دجوة يم ع من االلتزاموع د عدم ، عن ديث مرات يىذر بفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityلوابة االمتىان  3

 ( دقيقة من بدن االمتىان 20ال يسمح للةالب دجوة االمتىان ال هاكي إذا تأجر مقدار ) -
 إذا تغيب الةالب عن االمتىان ال هاكي تةبق اللواكح الجاصة ب ظام االمتىان  ي اليلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والمباريع  4

لاااااوابة ت فيذ التيليفات و يىدد أساااااتاذ المقرر  وع التعيي ات  ي بداية الفصاااااة ويىدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يىرم من در ة التيليف الذي تأجر  ي تسليمه. المىددموعد ال عنإذا تأجر الةالب  ي تسليم التيليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الكىة بؤون الةيب. عليه  ي ىاة دبوت قيام الةالب بالغش  ي االمتىان ال صفي أو ال هاكي تةبق -
  ي التيليفات والمباريع يىرم من الدر ة المجصصة للتيليف.بالغش او ال قة  ي ىاة دبوت قيام الةالب  -

 :Plagiarismاال تىاة  6

 ألدان االمتىان  يابة ع ه تةبق اليكىة الجاصة بذلل ةالب ي ىالة و ود بجص ي تىة بجصية  -
 :Other policiesسياسات أجرى  7

 أي سياسات أجرى مدة استجدام الموباية أو مواعيد تسليم التيليفات ..... الخ -

 

http://ocw.mit.edu/courses/physics
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