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 البيطري اخالقيات الطب  مواصفات مقرر
 
I.  :معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course 
 لبيطري اخالقيات الطب ا :اسم المقرر 1 

 FR115 رمز المقرر ورقمه:  2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

1 - - - 1 
 المستوى االول/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي: 4
 اليوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5
 اليوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6
 الطب البيطري    درس له المقرر:ينامج الذي البر  7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر: 8
 فصلي / انتظام نظام الدراسة: 9
 د. عبدالرقيب علي الشامي      معد)ي( مواصفات المقرر: 10
   تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 
II. :وصف المقرر Course Description 

البيطرية وتحديثها من حيث  واالحكام القوانينكذلك البيطري و  الطب لمهنية يةاألخالق لمفاهيم والمبادئا يعنى هذا المساق بتدريس
صلتها بممارسة المهنة. وتغطي المواضيع المقدمة مجموعة واسعة من المجاالت في أخالقيات علم األحياء، واألعمال التجارية 
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ل هذا المساق سيتعلم كيفية تطبيق المبادئ االخالقية في ممارسة انشطتهم وخال  واألخالقيات المهنية، وأخالقيات التكنولوجيا.
  المهنية اضافًة الى اكتساب المعرفة من نظرية االتصال وتطوير جميع اشكال تقنيات االتصال في الطب البيطري الحديث.

III. :مخرجات التعلم 
 :أن قادرًا على الطالب يكون  سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
a1-  خالقيات مهنة الطب البيطري واخالق الحيوان. عن الطب البيطري وايظهر معرفة وفهم 
a2-  .يوضح المفاهيم والمبادئ االخالقية التي تطبق القوانين واالحكام على ممارسي الطب البيطري 
b1- الطب البيطري. في يمارس مهارات التفكير التحليلي في القضايا االخالقية المهنية 
b2- المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا االخالقية والمهنية ووضع المقترحات والحلول  مع تعامللل خططي

 الكفيلة بحل المشكالت.
c1-  يستخدم مهارات اتخاذ القرار فيما يتعلق بآداب واخالقيات مهنة الطب البيطري 
2c- وممارسة التسويق  ني من خالل اكتساب المهارات والخبراتالسلوك المهو  يطبق المبادئ االخالقية والممارسة المهنية

 البيطري.
d1-  ينمي العمل في فرق العمل الجماعية ضمن فريق واحد للبحث عن اصول مهنة الطب البيطري 
d2-  يطور قدراته العلمية والمهنية من خالل استخدام الكمبيوتر وشبكات النت لإللمام بأخالقيات مهنة الطب البيطري

 ورات المعاصرة لهذه المهنة  ومهارات االتصال.والتط

 

i.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
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 -   يظهر معرفة وفهم عن الطب البيطري واخالقيات
 مهنة الطب البيطري واخالق الحيوان. 

A1 الثقافة ومبادئلمفاهيم  سليما وفهما معرفة يظهر 
 لطب البيطري   لالداعمة و  االساسية والعلوم العامة

. 
a2 –  يوضح المفاهيم والمبادئ االخالقية التي تطبق

 القوانين واالحكام على ممارسي الطب البيطري. 
A2 األساسية والنظريات  والمبادئ المفاهيم يوضح

الحيوان وتغذيته صحة و  الحيواني المتعلقة باإلنتاج
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IV. يميمخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتق ربط 
  يم:يتعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتق مخرجات ربطأوال: 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

والمدونات األخالقية  وإدارة سلوكه وتربيته ورعايته
 .الصلة بالحيواناتذات 

b1–  يمارس مهارات التفكير التحليلي في القضايا االخالقية
 المهنية في الطب البيطري.

B1 قد في ايمارس بكفاءة مهارات التفكير التحليلي والن
وقراءة نتائج  الصحية دراسة وتقييم المشاكل

 وفي العلوم ذات الصلة.للحيوانات الفحوصات الطبية 
b2 - ل مع المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة يخطط للتعام

في القضايا االخالقية والمهنية ووضع المقترحات 
 والحلول الكفيلة بحل المشكالت.

 = = =  

c1-  ما يتعلق بآداب اتخاذ القرار في اتيستخدم مهار
 واخالقيات مهنة الطب البيطري 

C2 
  

 والسريريةوالتشخيصية يمارس المهارات العملية 
في مختلف مجاالت بما فيها جمع العينات  والبحثية

بشكل آمن وفعال  البيطري والعلوم ذات العالقةطب ال
 مراعيا في ذلك أخالقيات المهنة.

  

c2- السلوك و  يطبق المبادئ االخالقية والممارسة المهنية
 المهني من خالل اكتساب المهارات والخبرات

 وممارسة التسويق البيطري.
d1- ي فرق العمل الجماعية ضمن فريق ينمي العمل ف

 واحد للبحث عن اصول مهنة الطب البيطري 
D4  واألوبئة األزمات وفي الطبيعية الظروف في يعمل 

 .بفاعلية طبي فريق وضمن بمفرده
 d2-  يطور قدراته العلمية والمهنية من خالل استخدام

الكمبيوتر وشبكات النت لإللمام بأخالقيات مهنة 
والتطورات المعاصرة لهذه المهنة  الطب البيطري 

 ومهارات االتصال.

D2 ويتابع ذاتيا والبحثية والمهنية العلمية قدراته يطور 
 ذلك في موظفا تخصصه مجال في يستجد ما

 المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب تطبيقات
 .واالتصاالت
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a1-   يظهر معرفة وفهم عن الطب البيطري واخالقيات مهنة الطب
 البيطري واخالق الحيوان. 

 محاضرات نظرية -
 الحوار والنقاش -
 الذهني العصف  -
 التعلم الذاتي -
التكاليف البحثية  -

 والمشاريع

 االختبارات النظرية -
 االختبارات القصيرة -
 االختبارات الشفهية  -
 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 مالحظة االداء -

a2-  يوضح المفاهيم والمبادئ االخالقية التي تطبق القوانين واالحكام
 يطري. على ممارسي الطب الب

 
 يم:                                                     يمخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتق ربطثانيا: 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 
b1- ضايا االخالقية المهنية في يمارس مهارات التفكير التحليلي في الق

 الطب البيطري.
 محاضرات نظرية -
 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
التعلم التعاوني  -

 ومجموعات العمل
التكاليف البحثية  -

 والمشاريع

 االختبارات النظرية -
 االختبارات القصيرة -
 االختبارات الشفهية -
 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 حظة االداء مال -

b2-  يخطط للتعامل مع المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا
االخالقية والمهنية ووضع المقترحات والحلول الكفيلة بحل 

 المشكالت.

 
 يم:يمخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتق ربطثالثا: 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس ات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ المهار 
c1-  ما يتعلق بآداب واخالقيات مهنة اتخاذ القرار في اتيستخدم مهار

 الطب البيطري 
 ات النظريةاالختبار  - محاضرات نظرية -
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c2- السلوك المهني من و  يطبق المبادئ االخالقية والممارسة المهنية
 وممارسة التسويق البيطري. خالل اكتساب المهارات والخبرات

 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
التعلم التعاوني  -

 ومجموعات العمل
التكاليف البحثية  -

 والمشاريع

 االختبارات القصيرة -
 االختبارات الشفهية -
 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 مالحظة االداء -

 
                                                            يم:يقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقمخرجات تعلم الم ربطرابعا: 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 
d1-   ينمي العمل في فرق العمل الجماعية ضمن فريق واحد

 للبحث عن اصول مهنة الطب البيطري 
 ار والنقاشالحو  -
 العصف الذهني  -
التعلم التعاوني  -

 ومجموعات العمل
التكاليف البحثية  -

 والمشاريع
 حل المشكالت -

 االختبارات الشفهية -
 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 مالحظة االداء -
 تقييم العروض -

d2-   يطور قدراته العلمية والمهنية من خالل استخدام الكمبيوتر
بكات النت لإللمام بأخالقيات مهنة الطب البيطري وش

 والتطورات المعاصرة لهذه المهنة  ومهارات االتصال.

 
V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  كتابة

 تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

 مقرركتابة وحدات /مواضيع محتوى ال
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 الجانب النظري                                                           أوال:

وحدات/ موضوعات  الرقم
عدد  المواضيع التفصيلية المقرر

 األسابيع
الساعات 

 مخرجات تعلم المقرر الفعلية

 ,1w 1 a1,b2,c1  مقدمة عن الطب البيطري  1

  االخالقيات البيطرية 2

 2w 2  البيطرية واهميتهااالخالقيات 
a1,a2,b1, 
b2,c1,c2 

 2w 2 قانون االخالق البيطرية
a1,a2,b1,b2, 

c1,d2 
تطبيق االخالق وعالقتها 

 بالزمالء
1w 1 a2,b1,c1 

 1w 1 a2,c1 مبادئ الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان 3

  الجوانب االخالقية  4
 1w 1 a3,b1,b2,c1,c2 الجوانب االخالقية للقتل الرحيم

دور االطباء البيطريين في منع 
 اإلساءة للحيوانات

1w 1 
a2 

 ممارسة االخالق 5
 1w 1 a1,a2,b1,c1,c2 االخالق وحيوانات المزرعة

االستخدام القانوني لألدوية 
 البيطرية

1w 1 a2,c2 

  مهارات االتصال  6
مهارات االتصال ودورها في 

 ممارسة المهنة
2w 2 

d2 

  التسويقت مهارا 7
التسويق وممارسة التسويق 

 البيطري 
1w 1 

C2 
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  14 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 الجانب العملي:                                             ثانيا:
 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع التجارب العملية الرقم
 0 0 0 اليوجد  .1

    إجمالي األسابيع والساعات
 

VI. :استراتيجية التدريس 
 محاضرات نظرية -
 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
 التعلم التعاوني ومجموعات العمل -
 التكاليف البحثية والمشاريع -

VII.  التكليفات:األنشطة و 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف /النشاط  الرقم

نشاط بحثي عن احد المواضيع المتعلقة بالمقرر اعداد  1 
 استاذ المادة. هحسب ما يحدد

a1,a2,a3,b1, 
c1,c2,d2 

W6  5 

اعداد نشاط بحثي عن احد المواضيع المتعلقة بالمقرر  2
 استاذ المادة. هحسب ما يحدد

a1,a2,a3,b1, 
c1,c2,d2 

W10 5 
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VIII. يم التعلم:يتق 

  الدرجة األسبوع يميأنشطة التق الرقم
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

  النهائي
 المخرجات التي يحققها

 W6,10  10 10% a1,a2,b1,c1,c2,d2  االنشطة والتكاليف 1
 W8  20 20% a1,a2,b1,c1,c2 صف الفصلناختبار  2
 quiz W10 5 5% a1,a2,b1,c1,c2كوز  3
 W15  5 5% a1,a2,b1,c2 اختبار شفهي 4
 W16  60 60% a1,a2,b1,c1,c2 اختبار نهاية الفصل 5
  %100 100 16 االجمالي  

 

IX. تعلم:لمصادر ا 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
-Principles of Veterinary Medical Ethics of the AVMA". www.avma.org 

-Tannenbaum, J. (1995). Veterinary ethics: Animal welfare, client relations, competition 

and collegiality (2nd ed.). Baltimore: William and Wilkins 
 المراجع المساعدة

1.  

https://web.archive.org/web/20180501150506/https:/www.avma.org/KB/Policies/Pages/Principles-of-Veterinary-Medical-Ethics-of-the-AVMA.aspx
http://www.avma.org/
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2.  
 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

1- http://www.vetice.net 

2-http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS 

3-http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/ 

 
 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
 فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1
 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ويحرم الطالب من دخول االختبار في حال تجاوز  ،للقسم ةبليقدم أستاذ المقرر تقرير بحضور وغياب الط -

 سم.ويتم اقرار الحرمان من مجلس الق %25الغياب 
  : الحضور المتأخر   .2

يادة إذا تأخر ز ، و حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسيبللطالب  يسمح - 
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، يا من أستاذ المقررهعن ثالث مرات يحذر شف

  ضوابط االمتحان:  .3
  .( دقيقة من بدء االختبار20لنهائي إذا تأخر مقدار )دخول االختبار ابال يسمح للطالب -
  إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية.-

 التعيينات والمشاريع:  .4
 يمها.وتسلها ضوابط تنفيذو  ويحدد مواعيد تسليمها ،في بداية الفصل والمهام  يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات-

http://www.vetice.net/
http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS
http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/
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التكليف الذي  المهمة أو يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكليفات تنفيذ المهام و إذا تأخر الطالب في -
 تأخر في تسليمه.

  الغش:  .5
 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االختبار النصفي أو النهائي تطبق-
مهام أو يحرم من الدرجة المخصصة لل المهامفي التكليفات و و النقل بالغش افي حال ثبوت قيام الطالب -

 .التكاليف 
  االنتحال:  .6

 .ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية -
 سياسات أخرى:  .7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ
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 اخالقيات الطب البيطري خطة مقرر 
  

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالرقيب علي الشامي أسبوعيا( /3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 778466544صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

-صباحا8 
 مساء   2

-صباحا8
 مساء   2

-صباحا8
 مساء   2

-اصباح8
 مساء   2

-صباحا8
 البريد اإللكتروني Alshami.vet@gmail.com مساء   2

 
II. :معلومات عامة عن المقرر 
 اخالقيات الطب البيطري   اسم المقرر:  .1

 FR115  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3
 الساعات

 المجموع
 تدريب عملي سمنار نظري 

1 - - - 1 
 المستوى االول/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4
 اليوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 اليوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 الطب البيطري    البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 اللغة العربية س المقرر:لغة تدري  .8

mailto:Alshami.vet@gmail.com
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 مبنى كلية الطب البيطري  مكان تدريس المقرر:   .9

III. المقرر الدراسي:  وصف 
البيطرية وتحديثها  واالحكام القوانينكذلك البيطري و  الطب لمهنية يةاألخالق المفاهيم والمبادئ يعنى هذا المساق بتدريس 

ة مجموعة واسعة من المجاالت في أخالقيات علم األحياء، من حيث صلتها بممارسة المهنة. وتغطي المواضيع المقدم
وخالل هذا المساق سيتعلم كيفية تطبيق المبادئ االخالقية  واألعمال التجارية واألخالقيات المهنية، وأخالقيات التكنولوجيا.

قنيات االتصال في في ممارسة انشطتهم المهنية اضافًة الى اكتساب المعرفة من نظرية االتصال وتطوير جميع اشكال ت
 الطب البيطري الحديث.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 
 :أن قادرًا على الطالب يكون  سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
a1-  خالقيات مهنة الطب البيطري واخالق الحيوان. عن الطب البيطري وايظهر معرفة وفهم 
a2- طبق القوانين واالحكام على ممارسي الطب البيطري. يوضح المفاهيم والمبادئ االخالقية التي ت 
b1- الطب البيطري. في يمارس مهارات التفكير التحليلي في القضايا االخالقية المهنية 
b2- المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا االخالقية والمهنية ووضع المقترحات والحلول  مع تعامللل خططي

 الكفيلة بحل المشكالت.
c1-  يستخدم مهارات اتخاذ القرار فيما يتعلق بآداب واخالقيات مهنة الطب البيطري 
2c- وممارسة التسويق  السلوك المهني من خالل اكتساب المهارات والخبراتو  يطبق المبادئ االخالقية والممارسة المهنية

 البيطري.
d1- ول مهنة الطب البيطري ينمي العمل في فرق العمل الجماعية ضمن فريق واحد للبحث عن اص 
d2-  يطور قدراته العلمية والمهنية من خالل استخدام الكمبيوتر وشبكات النت لإللمام بأخالقيات مهنة الطب البيطري

 والتطورات المعاصرة لهذه المهنة  ومهارات االتصال.
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V. :محتوى المقرر 
 :الجانب النظري 

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
 W1 1  مقدمة عن الطب البيطري  1

  االخالقيات البيطرية  2
 W2,3 2  االخالقيات البيطرية واهميتها

 W4,5 2 قانون االخالق البيطرية
 W6 1 تطبيق االخالق وعالقتها بالزمالء

 W7 1 مبادئ الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان 3
 W8 1  اختبار نصف الفصل 4

  لجوانب االخالقية ا 5
 W9 1 الجوانب االخالقية للقتل الرحيم

دور االطباء البيطريين في منع 
 اإلساءة للحيوانات

W10 1 

 ممارسة االخالق 6
 W11 1 االخالق وحيوانات المزرعة

االستخدام القانوني لألدوية 
 البيطرية

W12 1 

  مهارات االتصال  7
مهارات االتصال ودورها في 

 المهنة ممارسة
W13,14 2 

  التسويق مهارات  8
التسويق وممارسة التسويق 

 البيطري 
W15 1 

 W16 1  اختبار نهاية الفصل 9
 16 16 عدد األسابيع والساعات
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VI. التدريس اتاستراتيجي 
 محاضرات نظرية -
 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
 التعلم التعاوني ومجموعات العمل -
 التكاليف البحثية والمشاريع -

 
VII. األنشطة والتكليفات: 

  الدرجة  األسبوع تكليفال /النشاط الرقم
اعداد نشاط بحثي عن احد المواضيع المتعلقة بالمقرر حسب ما  1

 استاذ المادة. هيحدد
6w  5 

اعداد نشاط بحثي عن احد المواضيع المتعلقة بالمقرر حسب ما  2
 استاذ المادة. هيحدد

10w 5 

 

 الجانب العملي:                                            
 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع ارب العمليةالمهام / التج الرقم
 0 0 اليوجد  .1

   إجمالي األسابيع والساعات
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VIII. يم التعلم:يتق 

موعد التقويم/  موضوعات التقويم الرقم
 الدرجة اريخاليوم والت

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقويم النهائي(
 W6,10  10 10%  االنشطة والتكاليف  .1
 W8  20 20% صف الفصلناختبار   .2
 quiz W10 5 5%كوز  .3
 W15  5 5% اختبار شفهي .4
 W16  60 60% اختبار نهاية الفصل .5
 100 100 16 المجموع 

 
IX. :مصادر التعلم 

 اجع الرئيسة:المر  .1
-Rollin, B. E. (2006). An introduction to veterinary medical ethics: Theory and cases (2nd ed.). 

Oxford: Wiley-Blackwell. 

-Principles of Veterinary Medical Ethics of the AVMA". www.avma.org 

-Tannenbaum, J. (1995). Veterinary ethics: Animal welfare, client relations, competition and 

collegiality (2nd ed.). Baltimore: William and Wilkins 
 ع المساعدة:المراج .2
 مواد إلكترونية وإنترنت:    .3

1- http://www.vetice.net 

2-http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS 

3-http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/ 

 

https://web.archive.org/web/20180501150506/https:/www.avma.org/KB/Policies/Pages/Principles-of-Veterinary-Medical-Ethics-of-the-AVMA.aspx
http://www.vetice.net/
http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS
http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/
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X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1

 حال عدم الوفاء بذلك. من المحاضرات ويحرم في %75يلتزم الطالب بحضور  -
 %25ويحرم الطالب من دخول االختبار في حال تجاوز الغياب  ،للقسم ةبليقدم أستاذ المقرر تقرير بحضور وغياب الط -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.
  : الحضور المتأخر   .2

عن ثالث يادة إذا تأخر ز ، و الدراسيحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل بللطالب  يسمح - 
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، يا من أستاذ المقررهمرات يحذر شف

  ضوابط االمتحان:  .3
  .( دقيقة من بدء االختبار20دخول االختبار النهائي إذا تأخر مقدار )بال يسمح للطالب -
  ئح الخاصة بنظام االختبار في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوا-

 التعيينات والمشاريع:  .4
 وتسليمها.ها ضوابط تنفيذو  ويحدد مواعيد تسليمها ،في بداية الفصل والمهام  يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات-
تكليف الذي تأخر في ال المهمة أو يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكليفات تنفيذ المهام و إذا تأخر الطالب في -

 تسليمه.
  الغش:  .5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االختبار النصفي أو النهائي تطبق-
 .مهام أو التكاليف يحرم من الدرجة المخصصة لل المهامفي التكليفات و بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -

  االنتحال:  .6
 .ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبد شخص ينتحل شخصية في حالة وجو -

 سياسات أخرى:  .7
 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ
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        عميد مركز التطوير    عميد الكلية                    الجودة    ب العميد لشئوننائ          الموصف            

 رئيس الجامعة

 الجودة د. عبدالرؤف الشوكاني           وضمان   د. عبدالرقيب الشامي             د. عبدالرقيب الشامي
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       أ.د. القاسم محمد عباس  
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