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 (1ميكانيكا كالسيكية ).:مقرر مواصفات

 

i.  المقررعامة عن معلوماتGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
(1ميكانيكا 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 الثاني -المستوى الثاني  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 +تحليل متجها ت+معادالت تفاضلية1فيزياء عامة 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 درس له المقرريالبرنامج 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.  
 لمقررا مواصفاتمعد)و( 

Prepared By 
 د.فؤادغيالن

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقررCourse Description: 

قا ا هذا يهدف ل  مهارات عل  البركة و ر ي عة ال عل  الليطيا  لير ق هلمقررالى اكسااااااااا  الرا  هالواسااااااا

لل  صاااحي بيق يقد  المقرر القوانين والم ادال اسسااااساااية يوهل  وانين  ةبقالال ال دراساااة المقررات هويسااا  دم

نيو ن للبركة و ر يقا ها كالبركة ال رية والدائرية والمقذواات والشااااااااق والرا ة والقدرع والدا  وكمية ال بر  

 الطاوية والعط  والجاذ ية .
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iii. م رجات  عل  المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على  ادرا لرال ا يكون سوف المقرر دراسة من اسن ها   عد

a1 -   و وغيرها وكمية ال بر  الطاوييش ق  وانين نيو ن ويس  دمها ال ال ر يقات الم  للة ي مثق الشاقيوالقدرعيوالرا ة 

 يس  د  ال بليق الم جهل ال بق مسائق هذا المقرر

a2 - يعرف المجاست المبااظة و وانين البلظ واسب كا  والمقذواات  ىالبركة الم علقة  قو شرحي 

b1-  معادست البركة  ك لة ويوضح  النا جة عن هذه البركةى البركة الدائرية ويوجد السرعة يوالعجلة يوالقويبق مسائق

 م ايرع وير قه على بركة الصواريخ والسلن اللضائية م عددع المرابق

b2- يلسر ظاهرع الجاذ ية و انون الجذ  العا  ويس ن ج معادست اس مار الصناعية ويبق مسائلها  

d1 - ينقق المعارف العلمية سرالق  للصواريخ  م عددع المرابق و قا  بركة اس مار الصناعية ال مدارا ها 

 d2-     يظهر القدرع على ال عل   اس مرار 

 

 

 

iv.  المقرر م  م رجات ال عل  لل رنامج  عل م رجات موا مة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes( 

 م رجات ال عل  المقصودع من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

م رجات ال عل  المقصودع من 
 ال رنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 
a1 -  يشااااااا ق  وانين نيو ن ويسااااااا  دمها ال ال ر يقات الم  للة ي مثق

 و وغيرهاوكمية ال بر  الطاوي الشاااااقيوالقدرعيوالرا ة 

 يس  د  ال بليق الم جهل ال بق مسائق هذا المقرر

 

 

 

A1-  م للقوانين والم اااادال يظهر اهماااام عميقاااا

 والنظريات الليطيائية 

a2 – يعرف  واسب كااا  والمقااذواااات  ىالبركااة الم علقااة  قو يشااااااارح

 المجاست المبااظة و وانين البلظ

A2-  يوضح ملاهي  القوانين والم ادال
 الليطيائية ويصياها رياضيام 

b1– 
ى البركة الدائرية ويوجد السرعة يوالعجلة يوالقو يبق مسائق

 ك لة معادست البركة ويوضح  النا جة عن هذه البركة

م ايرع وير قه على بركة الصواريخ والسلن اللضائية 

 م عددع المرابق

B1-   يلرق  ين المعاااادست ال رياااة اساقياااة

والراساااااااياااة  والااادائرياااة ومعاااادست 

الصاااااواريخ م عددع المرابق واس مار 

 الصناعية 

b2 -  يلسر ظاهرع الجاذ ية و انون الجذ  العا  ويس ن ج معادست

 الصناعية ويبق مسائلهااس مار 

B2-  ومعادالت  يميط  ين  وال الجاذ ية

 االقمار الصناعية 

d1-   ينقق المعارف العلمية سرالق  للصواريخ  م عددع المرابق و قا

 بركة اس مار الصناعية ال مدارا ها

D1-   م لبركة ينقق المعارف العلمية  شلويا
الصواريخ واس مار الصناعية 

  كنولوجيا المعلومات دا   اس 

d2- يظهر القدرع على ال عل   اس مرار D2-  يعمل بفاعلية في انجاز االعمال
 المحدد بالوقت الجماعية
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلممواءمة 
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
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 التقويم استراتيجية
AssessmentStrategies 

a1-   يشاااااا ق  وانين نيو ن ويساااااا  دمها ال ال ر يقات

الم  للة ي مثق الشااااااااقيوالقدرعيوالرا ة 

يساا  د   و وغيرها وكمية ال بر  الطاوي

ال بليااق الم جهل ال بااق مساااااااااائااق هااذا 

 المقرر

 

المباضاااااارات 

 ال لاعلية 

ليااااة  لنصاااااااا اس   ااااارات ا

 والنهائية

a2-  اسب كا  والمقذواات  ىالبركة الم علقة  قو يشرح 
 يعرف المجاست المبااظة و وانين البلظ و

االختبارات النصفية  المحاضرات التفاعلية

 والنهائية

 

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

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  
البركة الدائرية ويوجد السااااااارعة  يبق مسااااااااائق

الناااا جاااة عن هاااذه ى يوالعجلاااة يوالقو

معادست البركة ويوضاااح   البركة

م ايرع وير قااااه على بركااااة  ك لااااة 

الصاااااواريخ والسااااالن اللضاااااائية م عددع 

 المرابق

 اااااكاااااالاااااياااااف  البوار والمنا شة 

 وواج ات

b2-    يلسااااااار ظاااهرع الجاااذ يااة و ااانون الجااذ  العااا
ويسااااااا ن ج معااادست اس مااار الصاااااااناااعيااة ويبااق 

 مسائلها

 تكاليف وواجبات الحوار والمناقشة

 

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 

 

 التدريس والتقويم:ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 
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   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

d1-  ددع ينقق المعارف العلمية سرالق  للصواريخ  م ع

المرابق و قا  بركة اس مار الصناعية ال 
 مدارا ها

 تكاليف وواجبات التعليم الذاتي 

d2-  تكاليف وواجبات التعليم الذاتي يظهر القدرع على ال عل   اس مرار 

v.  المقررمحتوى موضوعات Course Content 
 

النظري  الجانبموضوعات  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 
تحليل 

 المتجهات 

   الضااااار  القياسااااال واس جاهل يالضااااار
 الثالثل القياسل واس جاهل 

  لاضااااق و كامق الم جهات ال درلي ال  اعد 
 ي اسل لاف.

  مجموعات اسسناد القصورية 

2 4 
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

2 

قوانين نيوتن 

للحركة 

 وتطبيقاته

 البركة ال رية اساقية والراسية 
 • ومسائلها بركة المقذواات 
 ر يقات ومسائق عددية و مارين  

4 8 
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

الحفظقوانين  3  
الشااااااااااق يوث وت الرااا ااة يوكميااة ال بر   •

 الطاوي
 

2 4 
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

 انواع الحركة 5
الحركةةةة تحةةةر تةةةثثير قوى ثةةةابتةةةة ومتغيرة  •

 ومعتمدة على السرعة والموضع

 
2 4 

a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

6 
الحركة بكتلة 

  متغيرة

حركة الصةةواريو والسةةفن الفةةةائية متعددة  • 

 المراحل

 

 

2 4 
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

 الجاذبية 7
 اوتطبيقاته حركة األقمار الصناعية •
 

2 4 
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

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

14 28 === 
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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 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

  
   

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

 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 
 المباضرعال لاعليةLectures 

 البواروالمنا شةdiscussion 

 العصلالذهنلBrainstorming 

 باللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمباكاعSimulationMethodPractical presentations& 

 ال ر يقالعمللPractical in computer Lab (Lab works) 

  والمهاموال كاليفالمشروعاprojects 

 ال علمالذا لSelf-learning 

 ال علمال عاونلCooperative Learning 

 لطمال ا   ادسل  را  ين 

 

 

 

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 م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 تمارين وواجبات 1

 اس وعيا 10 اردي
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 
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vii.  ال عل   قييLearning 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 
 %10 10 اسبوعيا  

a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

 Quiz W4 5 5%( 1كوز) 2
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 20 %20 

a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

Quiz W10 5 5%( 2كوز) 4  
a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

5 
 نهاية الفصل )عملي(اختبار 

Final Exam (practical) 
- - - 

- 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W14 60 %60 

a1-,a2 
b1, b2 
d1, d2 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

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

•ANALYTICAL MECHANICS G.R.FOWLES 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
Classical Mechanics By A.D. David• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنر... .3
 

 ذات العالقة  ةفي الشبكة اإللكتروني الموضوعات 
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viii. الةوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
  عد الرجوع للوائح الجامعة ي   ك ا ة السياسة العامة للمقرر ايما ي علق  اآل ل:

 : Class Attendanceسياسة بضور اللعاليات ال عليمية 1

 المباضرات ويبر  ال باق عد  الواا   ذل .% من 75يل ط  الرال   بضور  -
يقد  أس اذ المقرر  قريرا  بضور وغيا  الرال  للقس  ويبر  الرال  من د وق اسم بان ال باق  جاوط  -

 % وي   ا رار البرمان من مجلس القس .25الايا  

 :Tardyالبضور الم أ ر 2

تذا  أ ر ي وللرال  بضااور المباضاارع تذا  أ ر لمدع ر   ساااعة لثالق مرات ال اللصااق الدراساال يساامح -
 المباضرع. د وق يمن  من اسل طا وعند عد  ي عن ثالق مرات يبذر شلويا من أس اذ المقرريادع ط

 :Exam Attendance/Punctualityضوا ر اسم بان 3

 ( د يقة من  د  اسم بان 20س يسمح للرال  د وق اسم بان النهائل تذا  أ ر مقدار ) -
 تذا  اي  الرال  عن اسم بان النهائل  ر ق اللوائح ال اصة  نظا  اسم بان ال الكلية. -

 :Assignments& Projectsال عيينات والمشاري  4

ضاااااوا ر  نليذ ال كليلات و ويبدد مواعيد  ساااااليمهايبدد أسااااا اذ المقرر نوع ال عيينات ال  داية اللصاااااق  -
 و سليمها.

 يبر  من درجة ال كليف الذي  أ ر ال  سليمه. المبددموعد عنالتذا  أ ر الرال  ال  سلي  ال كليلات  -

 : Cheatingالاش 5

 سئبة شؤون الرال . عليه ال باق ث وت  يا  الرال   الاش ال اسم بان النصلل أو النهائل  ر ق -
 ال ال كليلات والمشاري  يبر  من الدرجة الم صصة لل كليف. الاش او النقق ال باق ث وت  يا  الرال  -

 :Plagiarismاسن باق 6

 ألدا  اسم بان نيا ة عنه  ر ق الالئبة ال اصة  ذل  رال ال بالة وجود ش ح ين بق ش صية  -
 :Other policiesسياسات أ رى 7

 اس  دا  المو ايق أو مواعيد  سلي  ال كليلات ..... الخأي سياسات أ رى مثق  -
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 اللغة اإلنجل:.م.2021-2020.العام الجامعي:

 (1ميكانيكا 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. 
 

 السبر

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: 

 المقرر اسم  .1
Course Title 

 (1ميكانيكا 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 

 والفصل الدراسيالمستوى   .4
Study Level and Semester الفصل الثاني  -المستوى الثاني  

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

 +تحليل متجهات+معادالت تفاضلية 1فيزياء عامة 

– 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 

 واالنجليزية  العربية
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i. المقرر وصفCourse Description: 

ال  هويساا  دم هالواسااعة ال عل  الليطيا  لير ق ههذاالمقررالى اكسااا  الرال  مهارات عل  البركة و ر يقا  يهدف

بقة لل  صاااااااحي بيق يقد  المقرر القوانين والم ادال اسسااااااااساااااااية يوهل  وانين نيو ن للبركة الال دراساااااااة المقررات

لدائرية  كالبركة ال رية وا ها  قا  لدا  وكمية ال بر  الطاوية والعط  و ر ي قدرع وا را ة وال اق وال والمقذواات والشااااااا

 والجاذ ية .

 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  

ii.  م رجات  عل  المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على  ادرا لرال ا يكون سوف المقرر مندراسة اسن ها   عد

a1 -   وغيرها وكمية ال بر  الطاوييشا ق  وانين نيو ن ويسا  دمها ال ال ر يقات الم  للة ي مثق الشااقيوالقدرعيوالرا ة 

 يس  د  ال بليق الم جهل ال بق مسائق هذا المقرر و

a2 - يعرف المجاست المبااظة و وانين البلظ و اسب كا  والمقذواات  ىالبركة الم علقة  قو شرحي 

b1- معادست البركة  ك لة ويوضح  كةالنا جة عن هذه البرى البركة الدائرية ويوجد السرعة يوالعجلة يوالقوبق مسائق ي

 م ايرع وير قه على بركة الصواريخ والسلن اللضائية م عددع المرابق

b2- يلسر ظاهرع الجاذ ية و انون الجذ  العا  ويس ن ج معادست اس مار الصناعية ويبق مسائلها  

d1 - ينقق المعارف العلمية سرالق  للصواريخ  م عددع المرابق و قا  بركة اس مار الصناعية ال مدارا ها 

 d2-     يظهر القدرع على ال عل   اس مرار 

 : 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 
تحليل 

 المتجهات

  الضااااااار  القياسااااااال واس جاهل يالضااااااار  الثالثل القياسااااااال
 واس جاهل 

 .لاضق و كامق الم جهات ال درلي ال  اعد ي اسل لاف  
  
  

 2 اسوق

2 
تحليل 

 المتجهات

  الضااااااار  القياسااااااال واس جاهل يالضااااااار  الثالثل القياسااااااال
 واس جاهل 

 .لاضق و كامق الم جهات ال درلي ال  اعد ي اسل لاف  
  

 2 الثانل
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3 

مجموعات 
االسناد 
 القصورية

 و ر يقا ها القائمة واسسروانية والكروية

 2 الثالق

4 

قوانين نيوتن 

للحركة 

 وتطبيقاتها

  والراسيةالبركة ال رية اساقية  
 

 2 الرا  

5 

قوانين نيوتن 

للحركة 

 وتطبيقاتها

 والمقذواات  البركة ال رية اساقية والراسية 
 مسائق عددية و مارين 

ال ا 
 س

2 

 مع مدع على السرعة البركة  بت  اثير  وى مقاومة انواع البركة 6
الساد

 س
2 

 2 السا   ثا  ة وم ايرع البركة  بت  اثير  وى انواع البركة 7

 1 الثامن (نظري) اختبار نصف الفصل 8

الحفظقوانين  9  2 التاسع الشاق يوث وت الرا ة يوكمية ال بر  الطاوي 

 2 العاشر الحركة تحر تاثير قوى معتمدة على الموضع انواع الحركة 10

11 
الحركة بكتلة 

 متغيرة

 حركة الصواريو والسفن الفةائية متعددة المراحل 

 
الحادى 

 عشر
2 

12 
الحركة بكتلة 

 متغيرة
  تطبيقات  

الثاني 

 عشر
2 

 و ر يقا ها  حركة االقمار الصناعية الجاذبية 13
الثالث 

 عشر
2 

 مسائق عددية و مارين الجاذبية 14
الرابع 

 عشر
2 

 مسائق عددية و  مارين عامة  15
الخام

س 

 عشر
2 

16 
ا   ارنهايةالف

(نظري) صق  
 

الساد

س 

 عشر
2 

والساعات الفعليةعدد األسابيع   
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     

3     

4 
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5 

  

  

  

  

6 •   

   (Midterm Exam)ا   ارنصلاللصق 7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

   Final Exam ( عملل) ا   ارنهايةاللصق 14

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

iii.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمباضرعال لاعلية -
 discussionالبواروالمنا شة -

 Brainstormingالعصلالذهنل -

 Problem solving باللمشكالت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوالمباكاع -

 Practical in computer Lab (Lab works)ال ر يقالعملل -

 projectsوالمهاموال كاليفالمشروعا  -

 Self-learningلذا لاال علم -

 Cooperative Learningال علمال عاونل -

 :Tasks and Assignmentsوالتكليفات.األنشطة VII نالطمال  ي ل  راتا   ادق -

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 بق  مارين  1
 

 اس وعيا 10 اردي

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

iv. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب 

 . 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix. الةوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
  عد الرجوع للوائح الجامعة ي   ك ا ة السياسة العامة للمقرر ايما ي علق  اآل ل:

 : Class Attendanceسياسة بضور اللعاليات ال عليمية  1

 % من المباضرات ويبر  ال باق عد  الواا   ذل .75يل ط  الرال   بضور  -
يقد  أس اذ المقرر  قريرا  بضور وغيا  الرال  للقس  ويبر  الرال  من د وق اسم بان ال باق  جاوط  -

 % وي   ا رار البرمان من مجلس القس .25الايا  

 :Tardyالبضور الم أ ر  2

تذا  أ ر ي وللرال  بضااور المباضاارع تذا  أ ر لمدع ر   ساااعة لثالق مرات ال اللصااق الدراساال يساامح -
 المباضرع. د وق يمن  من اسل طا وعند عد  ي عن ثالق مرات يبذر شلويا من أس اذ المقرريادع ط

 :Exam Attendance/Punctualityضوا ر اسم بان  3

 ( د يقة من  د  اسم بان 20س يسمح للرال  د وق اسم بان النهائل تذا  أ ر مقدار ) -
 تذا  اي  الرال  عن اسم بان النهائل  ر ق اللوائح ال اصة  نظا  اسم بان ال الكلية. -

 :Assignments & Projectsال عيينات والمشاري   4

Proportion of 

Final 

Assessment 

 10% 10 اس وعيا Tasks and Assignmentsال كليلا والواج ات 1

 Quiz  5 5%( 1) ا   ار صير 2

 20% 20  ( نظريوعملل)MidtermExamا   ارنصلل 3

Quiz  5 5%( 2) ا   ار صير 4  

    ا   ارعملينهائل 5

 60% 60  هائلن ا   ار بريري 6

 % Total  100 100المجموع 

v. مصادر التعلمLearning Resources  : 
 

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

••CLASSICAL DYNAMICS BY .J.B.MARION 

•ANALYTICAL MECHANICS G.R.FOWLES 

• 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5
•Classical Mechanics by A.D. David 

 .Electronic Materials and Web Sites etcاإلنترنر...المصادر اإللكترونية ومواقع  .6
 http://www.  
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ال كليلات  ضاااااوا ر  نليذو اللصاااااق ويبدد مواعيد  ساااااليمهايبدد أسااااا اذ المقرر نوع ال عيينات ال  داية  -
 و سليمها.

  ر ال  سليمه.يبر  من درجة ال كليف الذي  أ المبددموعد عنالتذا  أ ر الرال  ال  سلي  ال كليلات  -

 : Cheatingالاش 5

 الرال . سئبة شؤون عليه ال باق ث وت  يا  الرال   الاش ال اسم بان النصلل أو النهائل  ر ق -
 م صصة لل كليف.ال ال كليلات والمشاري  يبر  من الدرجة ال الاش او النقق ال باق ث وت  يا  الرال   -

 :Plagiarismاسن باق  6

 ألدا  اسم بان نيا ة عنه  ر ق الالئبة ال اصة  ذل  رال ال بالة وجود ش ح ين بق ش صية  -
 :Other policiesسياسات أ رى  7

 أي سياسات أ رى مثق اس  دا  المو ايق أو مواعيد  سلي  ال كليلات ..... الخ -
 

 


