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 (3 )اختياري انانو تكنولوجي: مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
   انانو تكنولوجي

Nanotechnology 

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 

            الثانيالفصل الدراسي  –المستوى الرابع 

           Fourth year –  semester 2 

5.  
 )إن وجدت(مقرر للالمتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

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

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 عبد الحكيم الحمادي

Al-Hammadi Abdulhakim 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

تاريخ علوم وتكنولوجيا النانو واالدوات المستتتتت دمة واالدوات المستتتتت دمة لتوصتتتتي  معرفة   الى المقرر هذا يهدف

المواد النانوية ومناقشتتتتتتة االمار المترتبة على التطورات المستتتتتتتقبلية في مجاالت العلوم الم تلفة  وامارها على نمو 

سية والمعارف االزمة للطالب لفهم العلوم والتكنولوجيا  وسيتم التركيز على م تل  المبادئ0وتطور المجتمعات االسا

على المستتتتتتتوى النانو وستتتتتتيولي المقرر اهتمام خا  بطري انتاو وتحلتتتتتتير المواد النانوية واالعتبارات البيئية 

 0 واالخالقية للمواد النانوية في المنتجات االستهالكية

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 -a10شرح القوانين الفيزيائية على المستوى النانو باست دام المعادالت والطري الرياضيةي 

a2 –  0االساسية لتكنولوجيا النانو ئوالمباديوضح المفاهيم الرياضية 

b1 -  يطبق التفكير النوعي والكمي في فهم استراتيجيات حل المشاكل في تكنولوجيا النانو 
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b2 -  ميز بين حل المسائل وتحليل الظواهر في مجال علم وتكنلوجيا النانوي 

c1  - عين دور علم وتكنولوجيا النانو في العالم الحديث ي 

c2 - 0ست دم بمهارة افكار جديدة حول االست دامات والتطبيقات الممكنة لتكنولوجيا النانو ي 

d1 -  فية والعروض الجماعيةالمشاركة بنشاط وفعالية في المناقشة الص 

d2 -  العمل بشكل فردي ومستقل في االستكشاف والبحث وكتابة التقارير 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم م رجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهمم رجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 م رجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

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

 التعلم المقصودة من المقررمخرجات 
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  يشرح القوانين الفيزيائية على المستوى النانو باست دام

0المعادالت والطري الرياضية

a2 –  االستتتتتتتاستتتتتتية  ئوالمباديوضتتتتتتح المفاهيم الرياضتتتتتتية

0لتكنولوجيا النانو

b1–    يطبق التفكير النوعي والكمي في فهم استتتتتتتراتيجيتتات حتتل

 المشاكل في تكنولوجيا النانو

 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق

 الفيزيائية المشاكل و المسائل
b2 -  يميز بين حتتتل المستتتتتتتتائتتتل وتحليتتتل الظواهر في مجتتتال علم

 وتكنلوجيا النانو

 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 المناسبة الرياضية المعادالت باست دام

c1-  يفسر و الفيزيائية التجارب ينفذ يعين ويناقش دور علم وتكنولوجيا النانو في العالم الحديث 

 استنتاجات إلى يصل و النتائج

 سليمة
c2-  يستتتتت دم بمهارة افكار جديدة حول االستتتتت دامات والتطبيقات

 0الممكنة لتكنولوجيا النانو 

 المعدات و األجهزة مع بمهارة يتعامل

 الم تلفة الفيزيائية

d1-  المشتتتاركة بنشتتتاط وفعالية في المناقشتتتة الصتتتفية والعروض

 الجماعية

 شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 المعلومات تكنولوجيا وباست دام

 . واالتصاالت

d2-  العمل بشكل فردي ومستقل  وجماعي في االستكشاف والبحث

 وكتابة التقارير

 فعال بشكل مجموعات في يعمل

 المحدد الوقت في العمل وينجز

. 
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a1-   يشتتتترح القوانين الفيزيائية على المستتتتتوى

النتتتانو بتتتاستتتتتتت تتتدام المعتتتادالت والطري 

 0الرياضية

 

 المحاضرات التفاعلية

 العص  الذهني
 

 

التكليفات والواجبات-  

زيكو -  

 و اختبار نصففف الفصفف  -

 نهاية الفص  )نظري(

a2-   ئوالمبتتاديوضتتتتتتح المفتتاهيم الريتتاضتتتتتتيتتة 

 0االساسية لتكنولوجيا النانو

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةم رجات تعلم المقرر )مواءمة مانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررم رجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-     فهم في  كمي  ل نوعي وا ل فكير ا ت ل يطبق ا

 استراتيجيات حل المشاكل في تكنولوجيا النانو

 

 المحاضرات التفاعلية

 العص  الذهني
 الحوار والمناقشة

 

التكليفات -

 والواجبات

زيكو -  

اخفففتفففبففففار  -

نصففففففففففففففففف 

 و الفصفففففففف 

نهاية الفص  

 )نظري(

b2-   يل الظواهر في ئل وتحل يميز بين حل المستتتتتتتا

 مجال علم وتكنلوجيا النانو

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات م رجات تعلم المقرر )مواءمة  مالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةم رجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  يعين ويناقش دور علم وتكنولوجيا النانو في

 العالم الحديث 
 

 

ل    -الفتفيفبفيفم الفعفمف

 الحوار والمناقشة

 

االختبارات النصففففففففية 

لنهففففا يففففة  - عملي وا

زيكو  

c2-  فكتتتار جتتتديتتتدة حول مهتتتارة ا ب ت تتتدم  يستتتتتتت

االستتت دامات والتطبيقات الممكنة لتكنولوجيا 

 0النانو 

 

     التدريس والتقويم: ةالمقرر )المهارات العامة( باستراتيجيم رجات تعلم مواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 م رجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 
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 -d1لصفية المشاركة بنشاط وفعالية في المناقشة ا

 والعروض الجماعية
 المحاضرات التفاعلية
 التعليم الذاتي

 

تكالي  وواجبات وكتابة 

 التقارير وحل التمارين
-d2 العمل بشكل فردي ومستقل  وجماعي في

 االستكشاف والبحث وكتابة التقارير

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز م رجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1  
Introduction and Historical    

Perspective                                           
 a1, b1,b2, a2 2  االول

2  Classical Physics at the Nano-scale 2 الثاني a1, b1,b2,a2 

3  Low-Dimensional Structure 2 الثالث a1, a2, b1,b2 

4  Properties of Nanostructure 
التتتتترابتتتتتع 

 وال امس
4 a1, a2,b1,b2 

5  Nanofabrication 
لسادس ا

 والسابع
4 a1,a2,b1,b2,d1,d2 

6  Midterm exam لثامنا  2 a1, a2,b1,b2 

7  Characterization of Nano materials 

التاسع 
والعاشر 
والحادي 
 عشر

6 a1, a2,b1,b2 

8  
Nano materials and Application  الثاني عشر

والثالث 

 عشر
4 a1, a2,b1,b2 

9  
New Trends 

عشرالرابع   2 a1, a2,b1,b2 

10  
Final Exam  ال امس

 عشر
2 a1, a2,b1,b2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
15 30 ----- 
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات مانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

م رجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1     

2     

3     

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

 

 

 

 

 

 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهن  العصف Brainstorming 

  المشكالت ح Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العمل  التيبيم Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذات  التعلم Self-learning 

 التعاون  التعلم Cooperative Learning  

  الزمالء بين الخبرات تباد 
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i. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 م رجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 13.33% 15 أسبوعيا

 
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

 Quiz w4,  2.5 %03.33( 1كوز) 2
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

3 
 اختبار نص  الفصل

Midterm Exam 
W8 20 %20 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 Quiz w10 2.5 %03.33( 2كوز) 4
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
w16 60 %60 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكلي  /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكلي  
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 رجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

 اسبوعيا 15 فردي
a1,a2,b
1,b2,d1,

d2 

 === ==   Total Score إجمالي الدرجة 
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 الرقم

No. 
Total  100 100 اإلجمالي%  

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 كل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

ii. اللوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوا ح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلت :

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك.% من المحاضرات 75يلتزم اليالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب اليالب للقسم ويحرم اليالب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع سففاعة لاال  مرات ف  الفصفف  الدراسفف  يسففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لليالب دخو  االمتحان النها   تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب اليالب عن االمتحان النها   تيبم اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان ف  الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففوابي تنفيذ التكليفات و الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليمهايحدد أسفففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر ف  تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر اليالب ف  تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون اليالب. عليه ف  حا  ابوت قيام اليالب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النها   تيبم -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ابوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تيبم الال حة الخاصة بذلك يالبف  حالة وجود شخص ينتح  شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 (3 )اختياري انانو تكنولوجي :خطة مقرر
ii. Information about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهات 
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االمنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

ال مي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

iii.   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

   انانو تكنولوجي
Nanotechnology 

 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 

2 
 

-- -- 
 

2 
 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
           الفصل الدراسي الثاني –المستوى الرابع 

            Fourth year semester 2 

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

 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
-- 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course قاعات معدة لهذا الغرض 

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

iv. وصف المقرر Course Description: 
الى  معرفة تاريخ علوم وتكنولوجيا النانو واالدوات المستخدمة واالدوات المستخدمة  المقرر هذا يهدف

لتوصيف المواد النانوية ومناقشة االاار المترتبة على التيورات المستقبلية ف  مجاالت العلوم المختلفة  

ف االزمة وسيتم التركيز على مختلف المبادئ االساسية والمعار0وااارها على نمو وتيور المجتمعات

لليالب لفهم العلوم والتكنولوجيا على المستوى النانو وسيول  المقرر اهتمام خاص بيرق انتاج 

 وتحضير المواد النانوية واالعتبارات البي ية واالخالقية للمواد النانوية ف  المنتجات االستهالكية 
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v.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 -a10لرياضيةاشرح القوانين الفيزيائية على المستوى النانو باست دام المعادالت والطري ي 

a2 –  0االساسية لتكنولوجيا النانو ئوالمباديوضح المفاهيم الرياضية 

b1 -  يطبق التفكير النوعي والكمي في فهم استراتيجيات حل المشاكل في تكنولوجيا النانو 

b2 -  يميز بين حل المسائل وتحليل الظواهر في مجال علم وتكنلوجيا النانو 

c1  -  يعين ويناقش دور علم وتكنولوجيا النانو في العالم الحديث 

c2 -  0يست دم بمهارة افكار جديدة حول االست دامات والتطبيقات الممكنة لتكنولوجيا النانو 

d1 -  المشاركة بنشاط وفعالية في المناقشة الصفية والعروض الجماعية 

d2 -  العمل بشكل فردي ومستقل في االستكشاف والبحث وكتابة التقارير 

 
i.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز م رجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1  
Introduction and Historical    

Perspective                                           
 a1, b1,b2, a2 2  االول

2  Classical Physics at the Nano-scale 2 الثاني a1, b1,b2,a2 

3  Low-Dimensional Structure 2 الثالث a1, a2, b1,b2 

4  Properties of Nanostructure 
التتتتترابتتتتتع 

 وال امس
4 a1, a2,b1,b2 

5  Nanofabrication 
لسادس ا

 والسابع
4 a1,a2,b1,b2,d1,d2 

6  Midterm exam لثامنا  2 a1, a2,b1,b2 

7  Characterization of Nano materials 

التاسع 
والعاشر 
والحادي 
 عشر

6 a1, a2,b1,b2 

8  
Nano materials and Application  الثاني عشر

والثالث 

 عشر
4 a1, a2,b1,b2 
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9  
New Trends 

عشرالرابع   2 a1, a2,b1,b2 

10  
Final Exam  ال امس

 عشر
2 a1, a2,b1,b2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
15 30 ----- 

 

 

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

الر

 قم
O 

rder 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1    

2    

3    

4    

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

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهن  العصف -

 Problem solving المشكالت ح  -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العمل  التيبيم -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذات  التعلم -

  Cooperative Learning التعاون  التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تباد  -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكلي 
Assignments 

نوع 

التكلي  
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعيا 15 فردي تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

2     

 0Total Score إجمالي الدرجة    
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vii. 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 والواجبات التكليفات

Assignments 
 13.33% 15 أسبوعيا

 Quiz w4,  2.5 %03.33( 1) قصير اختبار 2

3 
 نظري) Midterm Exam نصف  اختبار
 ( وعمل 

W8 20 %20 

 Quiz w10 2.5 %03.33( 2) قصير اختبار 4

 W16 60 60% نها   تحريري اختبار 5

 % Total 16 100 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
Halliday and Resnick – Fundamental of physics 

Hugh D. Young – University Physics  

 :Essential References المراجع المساندة .5
الطبعة الحديثة ) بالعربي واالنجليزي( –بوش  –اساسيات الفيزياء   

 

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

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  
 

واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقةكل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي   

 

 

ii. اللوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوا ح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلت :

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك.75بحضور يلتزم اليالب  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب اليالب للقسم ويحرم اليالب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع سففاعة لاال  مرات ف  الفصفف  الدراسفف  يسففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لليالب دخو  االمتحان النها   تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب اليالب عن االمتحان النها   تيبم اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان ف  الكلية. -

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكليفات  ضفففففوابي تنفيذو الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليمهايحدد أسفففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية  -
 وتسليمها.

 أخر ف  تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنتذا تأخر اليالب ف  تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون اليالب. عليه ف  حا  ابوت قيام اليالب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النها   تيبم -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ابوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تيبم الال حة الخاصة بذلك يالبف  حالة وجود شخص ينتح  شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

 
 


