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 (2ميكانيكا كالسيكية ) :مقرر مواصفات

 

i.  المقررعامة عن معلوماتGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
(2ميكانيكا كالسيكية )  

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 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester الفصل االول -المستوى الثالث  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (1ميكانيكا كالسيكية)

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

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

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفاتالمقررمعد)و( 

Prepared By 

 د.فؤاد غيالن 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقررCourse Description: 

سة حركة النظم ىهذاالمقررال يهدف سية أوسع لقوانين نيوتن وتطبيقاتها في درا سا اكساب الطالب مهارات فيزيائية أ

المختلفة. فالمقرر يزود الطالب بمفاهيم فيزيائية لقوانين كبلر لحركة الكواكب وصييييييد معادات ريا يييييية  ةالميكانيكي

لالجرانج و هاملتون و تطبيقاتهما الفيزيائية حيث يحتاجها الطالب في دراسة الكثير من المقررات الالحقة للتخصص 

 وكذا في الدراسات العليا و البحوث.
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iii.  المقررمخرجات تعلمCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بعداانتهاءمندراسةالمقررسوفيكونالطالبقادراعلىأن

a1 –     يحدد خصييييييائص القوك المركزية وياييييييتر ووانين كبلر ويطبقهما عل  حركة دوران الكواكب حو

 الامس ويستخدمها في التطبيقات المختلفة 

a2-      معادات هملتونياتر معادات لجرانج و 

b1- يفسر فع  القوى المركزية والمجاات الجذبوية 

b2 -  يميز بين الصييييييد النيوتينية والصييييييد ااجرانجية والهملتونية  و يايييييرو مبادك لجرانج وهملتون

 وفعلهما

d1-     وتكنولوجيا المعلوماتينق  المعارف العلمية لقوانين كبلر عبر الوسائ  المتاحة 

d 2-    باستمرار يظهر القدرة على التعلم 

 

 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 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 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 
a1 -  يحدد خصييييائص القوك المركزية وياييييتر ووانين كبلر

ويطبقهميييا عل  حركييية دوران الكواكيييب حو  

 الامس ويستخدمها في التطبيقات المختلفة 

  

 

A1-  م للقوانين يظهر فهماااام عميقاااا

والنظرياااات الفيزياااائياااة والمعاااادالت 

 والرياضية
 

 

a2 – ياتر معادات لجرانج و معادات هملتون A2-  ياتر معادات لجرانج و
 معادات هملتون

 

b1– يفسر فع  القوى المركزية والمجاات الجذبوية B2-  يفسر فع  القوى المركزية

 والمجاات الجذبوية

 
b2 -  يييميييييز بييييين الصييييييييييييد اليينيييييوتييييينييييييية والصييييييييييييد

 ااجرانجيةوالهملتونية

B2-  يميز بين الصيد النيوتينية
 والصيد ااجرانجية والهملتونية

 d1-   ينق  المعارف العلمية لقوانين كبلر عبر الوسائ
 وتكنولوجيا المعلوماتالمتاحة 

D1- العلمية ايييييييفويا   ينق  المعارف

 لتطبيقات ووانين كبلر لحركة الكواكب

واالقمار الصننعاعيو وساخننت دان توعولو يا 

 المعلومات

d2- ساختمرار يظهر القدرة على التعلم D2- يتواص  بفعالية مع ااخرين
 لح  ماكالت فيزيائية  
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلممواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :والتقويملمالتعليموالتع(باستراتيجيةالمعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 التقويم استراتيجية
AssessmentStrategies 

a1-   يحدد خصييييائص القوك المركزية وياييييتر

ووانين كبلر ويطبقهميا عل  حركية 

دوران الكواكييييب حو  الايييييييمس 

 ويستخدمها في التطبيقات المختلفة 

 

 

المحا رات 

 التفاعلية

النصفية  تااختبارا

 والنهائية

a2-   هملتونياتر معادات لجرانج و معادات 

 

 ويم:    التدريس والتقةباستراتيجي(المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر)مواءمةثانيا:
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يفسييييييير فع  القوى المركزية والمجاات
 الحوار والمناواة الجذبوية

تكاليف 

 وواجبات
b2-   يميز بين الصييييييييد النيوتينييية والصييييييييد

 ااجرانجية والهملتونية

 

المهنية المهارات مخرجات تعلم المقرر)مواءمةثالثا:

 :والتقويمتدريسوالعملية(باستراتيجيةال
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

 

 تقويم:التدريس والة)المهارات العامة( باستراتيجيمخرجات تعلم المقرر مواءمة رابعا: 
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

d1- ينق  المعارف العلمية لقوانين كبلر عبر 

 تكاليف وواجبات التعلم الذاتي وتكنولوجيا المعلوماتالوسائ  المتاحة 

d2 ساختمرار يظهر القدرة على التعلم 
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظريالجانبموضوعات أوال: 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 
الز ون 
 والتصادن 

  التصادمات المرنة والغير مرنة 
  تطبيقات 
  

2 4 
a1, a2 
b1, b2 

2 

القوى 
المروزيو 
والم االت 
 ال اذسو

 اخصائص القوى المركزية وتطبيقاته 
  

  
  

2 4 
a1, a2 
b1, b2 

 قوانين كبلر  3
اايييييييتقييياب ووانين كبلر ااو  والثييياني •

 والثالث 
• 

2 4 
a1, a2 
b1, b2 

4 
تطبيقات 

 قوانين كبلر 

 

مسييييييييائيي  وتمييارين عيياميية عل  حركيية •

 الكواكب
2 4 

a1, a2 
b1, b2 

5 
حروو العظن 

 يوالميواعيو
 Nحركة ن ام ميكانيكي عدد جسيماته •
• 

2 4 
a1, a2 
b1, b2 

6 
 DAPمسدئي

 وهملتون

اشااااااتقاا المبادا التفاضاااااالي والتكاملي من •

 قوانين نيوتن 

• 

2 4 
a1, a2 
b1, b2 

7 

معادالت 
 ل راعج
 وهملتون

اشااااااتقااااا معاااادالت لجرانج وهلمتون من •

 قوانين نيوتن 

 تطبيقات •

2 4 

a1, a2 
b1, b2 

 
 

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

14 28 === 
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   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب 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 Strategiesالتدريساستراتيجيات 
 المحا رةالتفاعليةLectures 

 الحواروالمناواةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللماكالت Problem solving 

 العرو العمليةوالمحاكاةSimulationMethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالماروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تبادالخبراتبينالزمالء 

 

vi. والتكليفاتاالنشطةTasks and Assignments: 

 م
 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 
نوع 

التكليف 

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

خرجات م

 التعلم
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N

o 
)فردي/ 

 تعاوني(
Week 

Due 
CILOs 

(symbols) 

 a1- d2 اسبوعيا 10 فردي تكاليف منزليه  1

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 

vii. التعلم تقييمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

 Proportionةالنهائي

of Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
م   10% 10 اسبوعيا

a1, a2 
b1, b2 ,d 1,d 

2 

 Quiz W4 5 5%( 1كوز) 2
a1, a2 

b1, b2 ,d 1,d 

2 
3 

 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 20 %20 

a1, a2 
b1, b2 ,d 1,d 

2 
Quiz W10 5 5%( 2كوز) 4  a1, a2 

b1, b2 ,d 1,d 

2 
5 

 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- - - - 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W14 60 %60 

a1, a2 
b1, b2 ,d 1,d 

2 
 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1
•CLASSICAL DYNAMICS BY  J.B. MARION 

•ANALYTICAL  MECHANIES BY G.R. FOWLES 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
CLASSICALMECHANIES BY A.D.DAVID• 

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcاإلنترنت...المصادر اإللكترونية ومواقع  .3
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلر باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات التعليمية 1

 % من المحا رات ويحرم في حا  عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بح ور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بح ور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخو  اامتحان في حا  تجاوز  -

 % ويتم اورار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالح ور المتأخر 2

تذا تأخر ، وللطالب ح ييور المحا ييرة تذا تأخر لمدة ربع سيياعة لثالث مرات في الفصيي  الدراسييي يسييمح -
 المحا رة. دخو  يمنع من االتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر افويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctuality وابط اامتحان 3

 ( دويقة من بدء اامتحان 20ا يسمح للطالب دخو  اامتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن اامتحان النهائي تطبر اللوائح الخاصة بنظام اامتحان في الكلية. -

 :Assignments& Projectsالتعيينات والمااريع 4

 يييييوابط تنفيذ التكليفات و ويحدد مواعيد تسيييييليمهايحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصييييي   -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعدعنالتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 ائحة اؤون الطالب. عليه في حا  ثبوت ويام الطالب بالغش في اامتحان النصفي أو النهائي تطبر -
 في التكليفات والمااريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  حا  ثبوت ويام الطالب في -

 :Plagiarismاانتحا  6

 ألداء اامتحان نيابة عنه تطبر الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود اخص ينتح  اخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مث   -
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(1اللغة اإلنجليزية )قرر: مم2021-2020العام الجامعي:   

 

 (2ميكانيكا كالسيكية ):خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation 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 

 (2ميكانيكا كالسيكية )

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2   2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

الفصل االول-المستوي الثالث  

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

 (1ميكانيكا كالسيكية )

– 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 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 العربية واالنجليزية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  
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 التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل :مالحظة

iii. المقرر وصفCourse Description: 

اكسيياب الطالب مهارات فيزيائية أسيياسييية أوسييع لقوانين نيوتن وتطبيقاتها في دراسيية حركة النظم  يهدفهذاالمقررال 

المختلفة. فالمقرر يزود الطالب بمفاهيم فيزيائية لقوانين كبلر لحركة الكواكب وصييييييد معادات ريا يييييية  ةالميكانيكي

لالجرانج و هاملتون و تطبيقاتهما الفيزيائية حيث يحتاجها الطالب في دراسة الكثير من المقررات الالحقة للتخصص 

 وكذا في الدراسات العليا و البحوث.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : بعداانتهاءمندراسةالمقررسوفيكونالطالبقادراعلىأن

a1 –     يحدد خصيييييائص القوك المركزية ويايييييتر ووانين كبلر ويطبقهما عل  حركة دوران الكواكب حو

 الامس ويستخدمها في التطبيقات المختلفة 

a2-     هملتون ياتر معادات لجرانج و معادات 

b1- يفسر فع  القوى المركزية والمجاات الجذبوية 

b2 -  يميز بين الصيييييد النيوتينية والصيييييد ااجرانجية والهملتونية  و ياييييرو مبادك لجرانج وهملتون

 وفعلهما

d1-     وتكنولوجيا المعلوماتينق  المعارف العلمية لقوانين كبلر عبر الوسائ  المتاحة 

d 2-    باستمرار يظهر القدرة على التعلم 

 

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 
الز ومو 
 التصادن

  التصادمات المرنة والغير مرنة 
  تطبيقات 

 2 ااو  

2 

القوى 
المروزيو 
والم االت 
 ال اذسو

 اخصائص القوى المركزية وتطبيقاته 

 2 الثاني

3 

القوى 
المروزيو 
والم االت 
 ال اذسو

 اخصائص القوى المركزية وتطبيقاته

 2 الثالث 

 والثالثااتقاب ووانين كبلر ااو  والثاني   قوانين كبلر 4
 2 الرابع
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 ااتقاب ووانين كبلر ااو  والثاني والثالث  قوانين كبلر 5
الخام
 س

2 

6 
تطبيقات 

 قوانين كبلر
 مسائ  وتمارين عامة عل  حركة الكواكب

الساد
 س

2 

7 
الطاوة في 

 المجاات الجاذبة
تطبيقات لعملية انتقا  السييييييفن الف ييييييائية من اارب الي الكواكب 

 الداخلية والخارجية
 2 السابع

 1 الثامن (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 
حروو العظن 

يوالميواعيو  
 2 التاسع Nحركة ن ام ميكانيكي عدد جسيماته 

10 
حروو العظن 
يوالميواعيو  

 2 العاشر Nحركة ن ام ميكانيكي عدد جسيماته 

11 
وهDAPمسدئي

 ملتون
 اشتقاا المبادا التفاضلي والتكاملي من قوانين نيوتن

الحادي 

 عشر
2 

12 

معادالت 
 ل راعج
 وهملتون

 وتطبيقاتها اشتقاا معادالت لجرانج وهلمتون من قوانين نيوتن
الثاني 

 عشر
2 

13 

معادالت 
 ل راعج
 وهملتون

 وتطبيقاتها اشتقاا معادالت لجرانج وهلمتون من قوانين نيوتن
الثالث 

 عشر 
2 

 تطبيقات عامة تطسيقات 14
الرابع 

 عشر
2 

 تطبيقات عامة تطسيقات 15
الخام

س 

 عشر
2 

 (نظري) الفص  نهاية اختبار 16
الساد

س 

 عشر
2 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 31 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا:خطة تنفيذ الجانب العملي 

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   

vi.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحا رةالتفاعلية -
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viii.  التعلممصادرLearning Resources  : 

 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4
 

• CLASSICAL DYNAMICS BY J.B. MARION 

 discussionالحواروالمناواة -

 Brainstormingالعصفالذهني -

 Problem solving حاللماكالت -

 &SimulationMethodPractical presentationsالعرو العمليةوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيقالعملي -

 projectsوالمهاموالتكاليفالماروعات -

 Self-learningالتعلمالذاتي -

 Cooperative Learningالتعلمالتعاوني -

 تبادالخبراتبينالزمالء -

VII والتكليفات.األنشطةTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 تكاليف منزلية  1
 

 اسبوعيا 10 فردي

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks andوالواجبات التكليفات

Assignments 

 اسبوعيا  
10 

%10 

 Quiz W4 5 %5( 1) وصير اختبار 2

 W8 20 %20 ( وعملي نظري)MidtermExamنصفي اختبار 3

 Quiz W10 5 %5( 2) وصير اختبار 4

 - - - نهائي عملي اختبار 5

 W14 60 %60 نهائي تحريري اختبار 6

  Total  100 %100المجموع 
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ANALYTICAL MECHANIES BY G.R. FOWLES 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5
CLASSICAL MECHANIES BY A.D.DAVID • 

• 

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

 http://www. 

 http://www. 

 http://www. 
 

 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلر باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحا رات ويحرم في حا  عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بح ور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بح ور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخو  اامتحان في حا  تجاوز  -

 % ويتم اورار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالح ور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب ح ييور المحا ييرة تذا تأخر لمدة ربع سيياعة لثالث مرات في الفصيي  الدراسييي يسييمح -
 المحا رة. دخو  يمنع من االتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر افويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctuality وابط اامتحان  3

 ( دويقة من بدء اامتحان 20ا يسمح للطالب دخو  اامتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن اامتحان النهائي تطبر اللوائح الخاصة بنظام اامتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمااريع  4

 يييييوابط تنفيذ التكليفات و الفصييييي  ويحدد مواعيد تسيييييليمهايحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعدعنالتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 ائحة اؤون الطالب. عليه في حا  ثبوت ويام الطالب بالغش في اامتحان النصفي أو النهائي تطبر -
 في التكليفات والمااريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  في حا  ثبوت ويام الطالب  -

 :Plagiarismاانتحا   6

 ألداء اامتحان نيابة عنه تطبر الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود اخص ينتح  اخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مث  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 
  

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