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  "'Syllabuses خمططات التدريس - أ
 

يف  "Website"من خالل موقع عضو هيئة التدريس غطي املادة اليت ت   تزويد الطلبة باحملاضراتيتم ـس 
 اجلامعة .

  . حيثما توفر ذلك احملاضرات والكتاب املقرر للمادة، يتضمن هذه (CD)باإلضافة إىل تزويد 
احملاضرة، ال  يف "Power  Points"من خالل ال إن اإلكتفاء بتسجيل احملاضرات وقراءة العناوين املطروحة 

 من الفهم الكامل للمواضيع اليت تغطي املادة بشكل صحيح. متكن الطلبة
لتعزيز اإلدراك  ملادة، والعودة إىل الكتاب املقرر،حماضرات اكافة  ينصح الطال  بكتابة مالحظات  لوبالتايل

عن أفكاره ومقدار فهم  للمادة  الشرح والتعبري  منالطال   ومتكنوالفهم املتكامل للمواضيع املختلفة للمادة 
 . وشفويا   كتابيا  

 

 الغياب عن احملاضرات   - ب
 

حماضرات للمادة اليت هلا ساعتني  5املادة ) % من حماضرات 15عند جتاوز غياب الطال  أكثر من  -1
ساعات معتمدة (، يعّرض الطال  نفس  للحرمان من هذه  3حماضرات للمادة اليت هلا  7معتمدتني و

 املادة .
 حضور الطلبة يف الفرتة األخرية من احملاضرة . تسجيلسيتم  -2

 

 االمتحانات القصرية  -ج     
 

لتحديد عالمة املشاركة، ويف الوقت نفس  حبد أدىن  "Quizzes "ثالثة امتحانات قصرية  سيجرى -1
 من املمكن أن تكون الواجبات جزء من هذه العالمة .

 سيشمل االمتحان القصري حماضرة أو حماضرتني سابقتني . -2
 مسبق عن موعد وتاريخ االمتحان . إعالناالمتحان القصري دون  سيجرى -3
، األمر الذي يؤدي إىل تراكم االمتحانات لوحظ أن بعض الطلبة يطرحون تأجيل االمتحان القصري -4

لذلك يف االمتحانات القصرية،  عالمات الطلبة القصرية ألكثر من مادة ويف فرتة حمدودة مما يؤثر على
مبراجعة دورية للمحاضرات وبشكل يومي والتحضري ألداء االمتحان القصري يف أوقات  الطلبةينصح 
  .خمتلفة 

 حان القصري .ال يوجد امتحان لتعويض االمت -5
 ال يسمح للطال  بتقدمي االمتحان القصري يف شعبة غري مسجل فيها . -6



   الرئيسية االمتحانات -د 
 

م طلبا  يبني في  الثاين( أو االمتحان النهائي، يقدّ أو )األول  االمتحاننيعند غياب الطال  عن  -1
موعد للطال  ، ويف حال قبول عذره من عمادة الكلية يتم حتديد أسباب غياب  عن االمتحان

وال يسمح للطال  بتأجيل  ،""Incomplete Exam"غري مكتمل" لتقدمي امتحان 
 االمتحان التعويضي مرة ثانية بعد االعالن عن موعده .

 أمساء الطلبة والقاعات االمتحانية حس  اجلدول املعلن لالمتحانات املختلفة . سيحدد -2
يعد حماولة للغش وخمالفة صرحية إن إدخال اهلاتف النقال لقاعة االمتحان من قبل الطلبة،  -3

 علميات إجراء االمتحانات ويعرض الطال  للعقوبات املعلنة من اجلامعة .لت
 مجيع احملاضرات اليت أعطيت خالل الفصل الدراسي . ألي مادةسيشمل االمتحان النهائي  -4

 
 

 28/3/2019-20األول   :  فرتة إجراء االمتحان  -
 

  4/5/2019-24/4فرتة إجراء االمتحان الثاين   :   -
 

   3/6/2019-28/5فرتة إجراء االمتحان النهائي :   -
 
 

 عميد كلية الصيدلة                                                                      
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