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 (2ميكانيك الكم ): مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
(2ميكانيك الكم )   

Quantum mechanics (2) 

2.  
 ورقمهرمز المقرر 

Course Code and Number 
Phys413 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 0 0 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 ثانيالثالث / الفصل الالمستوى 

3rd  year \ 2snd  semester 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (1مكانيك الكم)

 Quantum mechanics(1) 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات 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 عربية+ 

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: 

يهدد ف اددلا المقرر الد مقدد يم الزام الزاوى ال لد من ابط الر ا  ين الزام الزاوى واللزط ودددط معددا لددة 

شددددر يفير الث  ب ة ا عا  و لالت ااددددما ام الاري المقر ية لدادددداط ماددددمويات الاالة ل عئ ا فممة ال يزيا ية  ما 

 يشرح فمرية ا اماارة لدااط مقاع المصا م  ااما ام اريقة الموية اليز ية ومقريط  ورن.

 

i. ماريات معلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علد لا را الاالط ي ون اوف المقرر  رااة من ا فمهاء  ع 

a1 - يناقش مفاهيم الفرضيات والطرق التقربية الكميه  

a2 - يشرح المتغيرات الفيزيائية للمعادالت الكمية  

b1- الكمى رياضيا يمثل النظام الفيزيائى  
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b2 - باستخدام الطرق التقريبية 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-   ينااااقش مفااااهيم الفرضاااااااياااات والطرق
 التقربية الكميه

امتحااااناااات +الوا باااات  محاضرات+مناقشة 

 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                              

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  المهارات الذهنية /المقررمخرجات 

i.  المقرر مع ماريات المعلم لل رفامج معلمماريات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 ماريات المعلم المقصو ة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 ماريات المعلم المقصو ة من ال رفامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - يناقش مفاهيم الفرضيات والطرق التقربية الكميه -A1فهما عميقا للمبادى والقوانين هريظ

 الفيزيائيةوالنظريات 

 

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 - با اساااااااتخدام الطرق  يحل المساااااااائل الفيزيائية الكميه

 التقربية

-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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Intellectual Skills CILOs Teaching Strategies Assessment 

Strategies 

b1-  امتحان+وا بات  تمارين الكمى رياضيا يمثل النظام الفيزيائى

 منزلية

b2-   الفيزيائية الكميه باساااااااتخدام يحل المساااااااائل
 الطرق التقربية

 امتحان +وا بات منزلية تمارين

 

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

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهنية والعمليةالمهارات مخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- واجبات منزلية مداضرات + ممارين حل المسائل الكمية باستخدام البرمجيات 

 

     التدريس والتقويم: ةالعامة( باستراتيجيمخرجات تعلم المقرر )المهارات مواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- مواصلة التعمق في المفاهيم على  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 التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

حل معادلة 
شردين ر في 
 ثالثة ابعاد

 ليايم الث  ير يه   روى 
 للرة الهي رويين 

2 4 
   

a1,a2,b1,b2,c1,d1 

2 
الزاوي الزخم 

 الكلي

 مج غزط ال مروفين  
  م ون الزام ال لد  دددد مج

 اللزط والزام الزاوى
  دادددددددددداط مددددعددددامددددبت

 ير ون-ي ب ش

3 6 
   

a1,a2,b1,b2,c1,d1 
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3 
الطرق       

 التقربية

 طريقة التغير 

 ضططططرا  ) طريقة اال

 التشويش(
6 12 a1,a2,b1,b2, 

4 
نظرية 

 االستطارة

  اعة ا اماارة ومقاع

 المصا م

 اريقة الموية اليز ية 

 مقريط  ورن 

3 6 a1,a2,b1,b2,c1,d1 

5      

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

14 28 === 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجار  العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

  
   

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 الم اعلية المداضرة Lectures 

 والمفالشة الدوار discussion 
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 اللافث العصف Brainstorming 

 المش بت دط Problem solving 

 العملية العروئو المدا اة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملث الما يق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والم اليف والمهام المشروعات projects 

 اللامث المعلم Self-learning 

 المعاوفث المعلم Cooperative Learning  

 الزمبء  ين الا رات م ا ط 

 

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) 

 وا بات منزلية تحتوي على عدد من المسائل 1
 15 الر ى

 ط 
 اا وعين

a1,a2, b1, 
b2,c1, d1 

2      

 === ==   Total Score إجمالي الدرجة 

 

i. المعلم مقييم 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 
 %15 15  ط اا وعين

a1, a2, b1, 
b2,c1 

 Quiz( 1كوز) 2
ا ا وع 
 الرا ع

5 5% 
a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
ا ا وع 
 ال امن

15 15%  
a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

 Quiz( 2كوز) 4
ا ا وع 
االدا ى 
 عشر

5 5%  
a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
 %60 60 فهاية ال صط

a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

 

 

 

Total  100 100 اإلجمالي% === 
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 لد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) 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 

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الريوع للوا ح اليامعة يمم  ما ة الايااة العامة للمقرر اليما يمعلق  اآلمث: ع  

 : Class Attendanceايااة دضور ال عاليات المعليمية  1

 % من المداضرات ويدرم الث داط ع م الوالاء  للت.75يلمزم الاالط  دضور  -
من  اوط ا ممدان الث داط مياوز اللياط  يق م أاددمال المقرر مقريرا  دضددور وغياط الابط للقاددم ويدرم الاالط -

 % ويمم الرار الدرمان من ميلس القام.25

 :Tardyالدضور الممأار  2

عن يا ة إلا مأار ز، وللاالط دضور المداضرة إلا مأار لم ة ر ع ااعة ل بث مرات الث ال صط ال رااث يامح -
 المداضرة.  اوط يمفع من ا لمزاموعف  ع م ،  بث مرات يدلر ش ويا من أامال المقرر

 :Exam Attendance/Punctualityضوا ا ا ممدان  3

 (  ليقة من   ء ا ممدان 20  يامح للاالط  اوط ا ممدان الفها ث إلا مأار مق ار ) -
 إلا مليط الاالط عن ا ممدان الفها ث ما ق اللوا ح الااصة  فمام ا ممدان الث ال لية. -

 :Assignments & Projectsالمعييفات والمشاريع  4

 ضوا ا مف يل الم لي ات وماليمها.و يد   أامال المقرر فوع المعييفات الث   اية ال صط ويد   مواعي  ماليمها -
 يدرم من  رية الم ليف اللى مأار الث ماليمه. المد  موع  ال عنإلا مأار الاالط الث ماليم الم لي ات  -

 : Cheating اللش 5

   دة شؤون الابط. عليه الث داط   وت ليام الاالط  اللش الث ا ممدان الفص ث أو الفها ث ما ق -
 الث الم لي ات والمشاريع يدرم من ال رية الماصصة للم ليف. اللش او الفقط الث داط   وت ليام الاالط  -

 :Plagiarismا فمداط  6

 أل اء ا ممدان فيا ة عفه ما ق الب دة الااصة  للت االطالث دالة ويو  شاص يفمدط شاصية  -
 :Other policiesايااات أارى  7

 أى ايااات أارى م ط ااما ام المو ايط أو مواعي  ماليم الم لي ات ..... الخ -
 

 

 

 

 

 

http://ocw.mit.edu/courses/physics
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .............العام الجامعي: 
 

 (2ميكانيكالكم ) :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 

 (2ميكانيك الكم )

Quantum mechanics (2) 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

Phys 413 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 0 0 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 المستوى الثالث / الفصل االول

3rd  year \ 2snd  semester 

5.  
 وجدت( ر )إنالمتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
 (1ميكانيك الم)

Quantum Mechanics(1) 

– 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 

 عربي + انجليزي لغة تدريس المقرر  .8
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Language of teaching the course 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

iii. وصف المقرر Course Description: 

يهدد ف اددلا المقرر الد مقدد يم الزام الزاوى ال لد من ابط الر ا  ين الزام الزاوى واللزط ودددط معددا لددة 

شددددر يفير الث  ب ة ا عا  و لالت ااددددما ام الاري المقر ية لدادددداط ماددددمويات الاالة ل عئ ا فممة ال يزيا ية  ما 

 ة اليز ية ومقريط  ورن.يشرح فمرية ا اماارة لدااط مقاع المصا م  ااما ام اريقة الموي

 

iv.  ماريات معلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن علد لا را الاالط ي ون اوف المقرر  رااة من ا فمهاء  ع 

a1 - يناقش مفاهيم الفرضيات والطرق التقربية الكميه  

a2 - يشرح المتغيرات الفيزيائية للمعادالت الكمية  

b1-  الكمى رياضيا النظام الفيزيائىيمثل  

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: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األس

 بوع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
حل معادلة شردين ر 

 في ثالثة ابعاد

   ر الث ال ع  ال روىمع لة شرو يفيصياغة 

 دط معا لة شر يفير ليايم الث  ير يه   روى 

 

W1 2 

2 
حل معادلة شردين ر 

 ابعادفي ثالثة 
 دط معا لة شر يفير للرة الهي رويين 

W2 2 

 W3 2  مج غزط ال مروفين  الزخم الزاوي الكلي 3

 W4 2 م ون الزام ال لد   مج اللزط والزام الزاوى  الزخم الزاوي الكلي 4

 W5 2 ير ون-دااط معامبت ي ب ش  الزخم الزاوي الكلي 5
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6 
 الطرق التقربية

 طريقة التغير

  المليرشرح الاريقة 

  ما يق اريقة الملير لدااط االة الماموى ا رضد

 للممل لط

W6 2 

7 
 الطرق التقربية

 طريقة التغير

   تطبيق طريقططة التغير لحسطططططططا  طططاقططة المسططططططتوى

 االرضى للهليوم

W7 2 

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 

 الطرق التقربية

طريقة االضطراب 

الغير معتمدة على 

 الزمن

  شرح واشمقاي اريقة ا ضاراط 

 مومي ها لدااط االة المامويات ال ير مماا قة W9 2 

10 

 الطرق التقربية

طريقة االضطراب 

الغير معتمدة على 

 الزمن

توظيف طريقة االضطططططططرا  لحسطططططططا  طاقة المسططططططتويات  •

 الغيرمتطابقة

 (n=1)المر يط ال ليق للرة الهي رويين 

W1

0 
2 

11 

 الطرق التقربية

طريقة االضطراب 

الغير معتمدة على 

 الزمن

 متطابقةالتوظيف طريقة االضطرا  لحسا  طاقة المستويات 

  المر يط ال ليق للرة الهي رويين(n=2) 
W1

1 
2 

12 

 الطرق التقربية

طريقة االضطراب 

الغير معتمدة على 

 الزمن

 تاثير زيمان W1

2 
2 

 نظرية االستطارة 13
  ومقاع المصا مشرح واشمقاي اعة ا اماارة W1

3 
2 

 نظرية االستطارة 14
 جة الجزئية لحسططططا  سططططعة االسططططتطارة وطريقة الم

 ومقطع التصادم
W1

4 
2 

W1 تقريب بورن لحسا  سعة االستطارة ومقطع التصادم  نظرية االستطارة 15

5 
2 

 (فمرى) ال صط فهاية اام ار 16
W1

6 
 

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

16 28 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     
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2     

3     

4 
  
  

  

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

 

 

 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures الم اعلية المداضرة -
 discussion والمفالشة الدوار -

 Brainstorming اللافث العصف -

 Problem solving المش بت دط -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروئو المدا اة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملث الما يق -

 projects والم اليف والمهام المشروعات -

 Self-learning اللامث المعلم -

  Cooperative Learning المعاوفث المعلم -

 الزمبء  ين الا رات م ا ط -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  
 20 الر ى وا بات منزلية

 ط 
 اا وعين

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 
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1 
 Tasks and والواي ات الم لي ات

Assignments 

  ط اا وعين
15 

15% 

 %5 5 االرا عا ا وع  Quiz( 1) لصير اام ار 2

3 
 فمرى) Midterm Exam فص ث اام ار
 ( وعملث

 ا ا وع ال امن
15 

15%  

%5 5 ا ا وع الدا ى عشر Quiz( 2) لصير اام ار 4  

    فها ث عملث اام ار 5

 %60 60 فهاية ال صط فها ث مدريرى اام ار 6

 % Total  100 100 المجموع 

 

 

 

 

vii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتا ، دار النشر، بلد النشر( 
 

 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 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...المصادر  .6
  http://ocw.mit.edu/courses/physics 

  

 

 

iii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الايااة العامة للمقرر اليما يمعلق  اآلمث: ع  الريوع للوا ح اليامعة يمم  ما ة 

 : Class Attendanceايااة دضور ال عاليات المعليمية  1

 % من المداضرات ويدرم الث داط ع م الوالاء  للت.75يلمزم الاالط  دضور  -
يق م أامال المقرر مقريرا  دضور وغياط الابط للقام ويدرم الاالط من  اوط ا ممدان الث داط مياوز  -

 % ويمم الرار الدرمان من ميلس القام.25اللياط 

 :Tardyالدضور الممأار  2

إلا مأار ، وللاالط دضددور المداضددرة إلا مأار لم ة ر ع ادداعة ل بث مرات الث ال صددط ال رااددث ياددمح -
 المداضرة.  اوط يمفع من ا لمزاموعف  ع م ، عن  بث مرات يدلر ش ويا من أامال المقرريا ة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوا ا ا ممدان  3

 (  ليقة من   ء ا ممدان 20  يامح للاالط  اوط ا ممدان الفها ث إلا مأار مق ار ) -
 إلا مليط الاالط عن ا ممدان الفها ث ما ق اللوا ح الااصة  فمام ا ممدان الث ال لية. -

 :Assignments & Projectsالمعييفات والمشاريع  4

http://ocw.mit.edu/courses/physics
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الم لي ات  ضدددددوا ا مف يلو يد   أادددددمال المقرر فوع المعييفات الث   اية ال صدددددط ويد   مواعي  مادددددليمها -
 وماليمها.

 أار الث ماليمه.يدرم من  رية الم ليف اللى م المد  موع  ال عنإلا مأار الاالط الث ماليم الم لي ات  -

 : Cheating اللش 5

   دة شؤون الابط. عليه ا ممدان الفص ث أو الفها ث ما قالث داط   وت ليام الاالط  اللش الث  -
 الث الم لي ات والمشاريع يدرم من ال رية الماصصة للم ليف. اللش او الفقط الث داط   وت ليام الاالط  -

 :Plagiarismا فمداط  6

 أل اء ا ممدان فيا ة عفه ما ق الب دة الااصة  للت االطالث دالة ويو  شاص يفمدط شاصية  -
 :Other policiesايااات أارى  7

 أى ايااات أارى م ط ااما ام المو ايط أو مواعي  ماليم الم لي ات ..... الخ -

 

 
 


