
 

 مركز اللغة اإلنجليزية

  القواعد والقوانين المعمول بها

 2020لخريف 

 أعزائي طلبة المركز
 

 من الضروري قراءة القواعد والقوانين اآلتية قراءة متأنية حتى تتعرف على ما هو متبع داخل المركز :

 

 الفصل اإلفتراضي على تطبيق البالك بورد

  التي تم وضعك فيها عندما سجلت مادة اللغة   مجموعتك  بورد والعمل فىانت ملزم بالحضور على تطبيق البالك
 اإلنجليزية.

  عليك الدخول يوميا علي فصلك اإلفتراضى والتأكد من المادة العلمية الموجودة وحل المهام الدراسية المطلوبة
 وتسليمها في الميعاد المحدد وإال لن يتم تصحيحها.

 التسليم لكل مهمة دراسية قبل تسليمها.  مواعيد عليك الرجوع للبالك بورد لمعرفة 
  عليك الرجوع لمدرسك في حالة وجود أي أسئلة مع االلتزام بحدود االحترام وإعطاء المدرس الوقت الكافي للرد

 من المهام الكثير غير تدريس فصلك.  فعنده
 الة بالبريد اإللكترونى على الحضور برجاء ارسال رس  إذا واجهتك مشاكل فنية أو أسئلة بخصوص التسجيل أو
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  عليك القيام بمهامك الدراسية مرتبة ومسلسلة باألسبوع و برقم المحاضرة حتى تستطيع فهم الدروس المرتبطة

 ببعضها.
 

 الحضور:

 ساعتين ونصف )بالنسبة داخل حرم الجامعة لمدة   منهما تقام وجها لوجه  المحاضرات مرتين اسبوعيا, مرة  تقام
والمرة األخرى   إلى المستوي التالت(, يحدد موعدها بحسب المجموعة المسجل فيها إسمك 0للمستويات من 

صباحا أو بعد الظهر من  11:00حتى  8:30من   محاضرة عن بعد على تطبيق بالك بورد .تقام المحاضرات
 مساء . 6حتى  3:30من   أو في الفترة المسائية 3:00حتى  12:30

  أو  10:30إلى الساعة  8:30أما بالنسبة للمستويين الرابع والخامس, فمدة المحاضرة ساعتان فقط, إما من الساعة
 2:30إلى الساعة  12:30من الساعة 

 انت ملزم بالحضور فى مجموعتك التي تم تسجيلك عليها 
  الرد بالحضور "من الضرورى اإلنصات للمحاضر لسماع إسمك فى أول المحاضرة وعليكPresent بصوت "

واضح ومسموع حتى تسجل حضور كذلك عند مرور مسئول شئون الطالب وقيامه بأخذ الحضور مرة أخرى 
  مرات 3يصدر اإلنذار األول بعد غياب  -ولتعلم األتى: 
  مرات 6يصدر اإلنذار الثانى بعد غياب  -               

مرات بمعنى أنه فى المرة السابعة أو  6عد تخطى مرات الغياب من المادة ب ( DNيصدر حرمان )  -     
  أكثر

                  

  ( عليك متابعة لوحة اإلعالنات التابعة للمركز والموجودة داخل مركز اللغة اإلنجليزية فى المبنى النظرىD   )- 
  نجليزية أو موقع باوركامبس.مركز اللغة اإل -الدور األول .كما تعلن اإلنذارات أيضا على موقع الجامعة 

 .في حالة عدم إحضار أي من الكتابين أو نسيان الكتابين معا فسيتم احتسابك غائبا عن المحاضرة 
 

 

 

 

 



 اإللتزام بالمواعيد:

  12:30و   للمحاضرات الصباحية 8:30من المتوقع حضورك المحاضرة فى الميعاد المحدد وذلك فى تمام 
 للمحاضرات المسائية. 3:30لمحاضرات الظهيرة و 

  دقيقة , وتحسب غياب يوم كامل على كل مرتين  30و  15تحسب "نصف حضور" عند المجئ المتأخر بين
 "نصف حضور" .

  دقيقة من بدء المحاضرة و سيترك لك حرية االختيار بين الحضور أو  30يحسب غياب يوم كامل للحضور بعد
 الفصل بعد إعالمك بغيابك.  ترك

 االعتذارات:

  في حالة مغادرة المحاضرة قبل مرور ساعة ونصف سيتم احتسابك غائبا, وفي حالة مغادرة المحاضرة بعد ساعة
 ونصف سيتم احتسابك نصف حضور.

  إن كنت تدرس مقرر لغة إنجليزية لدواعي التخرج أو تعيد دراسته فى فصل دراسي مختلف عن أقرانك فعليك
المركز ولن تتمكن من الخروج من المحاضرة مبكرا إال ألمر  تنسيق جدولك لدراسة مقرر اللغة مع مدير

 يستلزم الموافقة من مدير مركز اللغة.  طارئ
  األعذار الطبية تقبل فى حالة تقديم عذر طبى مكتوب مقدم من عيادة الجامعة. تقدم كافة األعذار الطبية عند العودة

 للعيادة .
 نه يتوجب عليك تقديم جواز السفر إلثبات مواعيد الخروج والدخول إلى تقبل األعذار بسبب السفر للخارج .مع العلم أ

 البالد.

 توزيع درجات المقرر الدراسي:

 

 ستعقد التقييمات اآلتية خالل فصل الخريف وستحسب ضمن الدرجة النهائية للفصل الدراسي:

 درجات ( 5. اختبار قصير في األسبوع الخامس ) 1

 درجة ( 15في األسبوع الثامن )  . اختبار منتصف الفصل الدراسي2

 درجات ( 10)   في األسبوع العاشر/ الحادى عشر    Listening    . اختبار مهارات سمعية3

 درجات ( 10فى األسبوع الثانى عشر )   Writing. اختبار مهارات كتابية 4

 درجات ( 10فى األسبوع الثالث عشر )  Speaking. اختبار مهارات التحدث 5

 درجة ( 50امتحان نهاية الفصل الدراسي في األسبوع الخامس عشر ) . 6
 

 تعقد التقييمات واإلختبارات فى المواعيد المحددة والتى سيخبرك بها المحاضر قبلها بوقت كافى 
 ستحتاج لتقديم التماس إلعادته عن طريق مرشدك األكاديمي ويقدم لنائب رئيس   فى حالة الغياب فى يوم اإلختبار

 معة لشئون الطالب أ. د. نورهان الفناكي ويتعامل المركز مع االلتماس بحسب الرد من حيث القبول أو الرفض.الجا
 رفضاً تاماً وبالتالى فإنه من غير المقبول أن تقوم بنقل أى   يرفض مركز اللغة اإلنجليزية السرقة األدبية أو العلمية

 ئك .وإذا ثبت ذلك فستحرم من درجة االمتحان كلية.محتوى من كتب أو من على اإلنترنت أو من أحد زمال
 

 الكتب الدراسية:

  الكتب الدراسية موجودة في مركز التصويرCopy Centre  ( في الدور األرضي للمبنى النظرىD ) 
 تأكيد الدفع لمقرر اللغة فى مركز اللغة اإلنجليزية لن تتمكن من حضور محاضرتك بدون وجود الكتابين   بعد

 وكتاب التدريبات( )األساسى
 

 السلوكيات واآلداب المتوقعة:

 .يمنع منعا باتا التدخين داخل الفصول الدراسية وفي المركز 
 .ال يسمح باألكل أو تناول أى مشروبات عدا الماء داخل الفصول الدراسية أثناء المحاضرات 
 .مكتبك وفصلك مسئوليتك فحافظ على نظافتهم  
 غلقا أو على الوضع الصامت أثناء المحاضرة وفى حاالت الطوارئ يستخدم خارج يجب أن يكون تليفونك المحمول م

 الفصل بعد استئذان المحاضر.
 سوء السلوك غير مقبول ويعاقب عليه المركز بحسب الحالة 


