
مركز اللغة اإلنجلیزیة 
القواعد والقوانین المعمول بھا لربیع 2022

 المركز طالبأعزائي 

من الضروري قراءة القواعد والقوانين اآلتية قراءة متأنية 

 المحاضرات

المحاضرتين.تعقد المحاضرات مرتين أسبوعيًا، مرة في حرم الجامعة ومرة عبر منصة بالك بورد ويتوجب عليك حضور كال  ➢

.، هذا يعني أن المحاضرة األولى من كل أسبوع في حرم الجامعة والثانية عبر بالك بوردAإذا كنت مسجل في مجموعة  ➢

 .، فهذا يعني أن المحاضرة األولى من كل اسبوع عبر بالك بورد والثانية في حرم الجامعةBإذا تم تسجيلك في مجموعة  ➢

 الك بوردعلى تطبيق الب ةاإلفتراضي ولالفص

:Blackboardلتعليم اللغة اإلنجليزية على  فصلينأنت مسجل في 

:الفصل الجماعي -1

في  تجيب على التمرينتشاهد المحاضرة وفي هذا الفصل ، ستحضر الجلسة المسجلة وسيكون لديك تمرين بعد كل تسجيل. إذا لم 

 ، تعتبر غائباً. الوقت المحدد

:فصل المجموعة -2

وستعتبر  يرجى التأكد من تقديمها قبل الموعد النهائي ؛ وإال فلن يتم تصحيحها في هذا الفصل ، ستجد مهام الكتابة الخاصة بك.

 .غائبًا

 يمكنك التواصل مع معلمك إذا كان لديك أي أسئلة ، ولكن تأكد من طرح األسئلة باحترام ، ومنح المعلم الوقت الكافي لإلجابة.

.egadminregistration.elc@pua.eduإلى إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بالتسجيل أو الحضور ، أرسل بريًدا إلكترونيًا 

mailto:adminregistration.elc@pua.edu.eg


 

 

 الحضور واإللتزام:

 بالحضور في المجموعة المخصصة عند التسجيل. يلتزم الطالب ➢

إلى  8:30إما من  E5و  E4. تبدأ فصول 6:00 - 3:30أو  3:00 - 12:30،  11:00 - 8:30هي إما  E0 - E3فصول  ➢

 فقط.سيتم تغيير مواعيد المحاضرات خالل شهر رمضان  .2:30إلى  12:30أو من  10:30

اليوم في  ن المحاضرة المسجلة في الساعة الرابعةفي الجامعة، فسوف تكو 12:30إذا كنت من طالب فصول الساعة  حوظة:مل ➢

 المحدد لها.

 في الفصل في الوقت المحدد. حاضًرا أن تكون يجب ➢

خالل توقيت  Blackboardخالل أيام المحاضرات المسجلة، يجب إجابة األسئلة التي تتبع المحاضرة المسجلة على  ➢

 المحاضرة المعلن في الجدول وإال سيتم احتسابك غائبًا.

 عال.ومع اسمك من قبل معلمك في بداية كل فصل وأن تجيب بصوت واضح من المهم أن تس ➢

 .كاملنصف غياب تعد بمثابة غياب  مرتان كل علًما بأندقيقة ، فسوف تعتبر نصف غائب.  30إلى  15إذا تأخرت ما بين  ➢

 دقيقة ، فسوف تعتبر غائباً. يمكنك حضور الفصل إذا كان لديك كتبك. 30إذا تأخرت أكثر من  ➢

 ، فسيتم اعتبارك غائبًا.الكتبإذا أتيت إلى الفصل بدون  ➢

 .مرات 3سيصدر إنذار أول عندما تتغيب • 

 .مرات 6في حالة الغياب  يثان إنذارسيصدر • 

 أو أكثر. مرات 7، أي  مرات 6( إذا تجاوز غيابك DN) حرمانسيتم إصدار • 

 .Power Campusتطبيق سيتم نشر التحذيرات بانتظام من خالل • 

 

 .اإلعالنات الهامةعلى  لإلطالع Blackboard تطبيقو المركز إعالنات لوحة من تتحقق أن المهم من

 

 

 

 :األعذار

 األعذار الطبية فى حالة تقديم عذر طبى مكتوب مقدم من عيادة الجامعة. تقدم كافة األعذار الطبية عند العودة للعيادة .تقبل  ➢

 العلم أنه يتوجب عليك تقديم جواز السفر إلثبات مواعيد الخروج والدخول إلى البالد.تقبل األعذار بسبب السفر للخارج .مع  ➢

 



 توزيع درجات المقرر الدراسي:

 تعقد التقييمات اآلتية خالل فصل وتحسب ضمن الدرجة النهائية للفصل الدراسي:

 درجة( 20)األسبوع الثامن : اختبار منتصف الفصل الدراسي. 1

  درجات( 10عشر ) الثانياألسبوع   :  Listeningاختبار مهارات سمعية    . 2

 درجات( 10)عشر  الثالثاألسبوع  :  Writingاختبار مهارات كتابية . 3

 درجات( 10) عشر الرابعاألسبوع  : Speakingاختبار مهارات التحدث . 4

 درجة ( 50عشر )  السابعاألسبوع  : يامتحان نهاية الفصل الدراس. 5

 

 .تعقد التقييمات واإلختبارات فى المواعيد المحددة والتى سيخبرك بها المحاضر قبلها بوقت كافى ➢

فى حالة الغياب فى يوم اإلختبار  ستحتاج لتقديم التماس إلعادته عن طريق مرشدك األكاديمي ويقدم لنائب رئيس الجامعة  ➢

 نورهان الفناكي ويتعامل المركز مع االلتماس بحسب الرد من حيث القبول أو الرفض.لشئون الطالب أ. د. 

في التكليفات أو  األدبية أو العلمية رفضاً تاماً وبالتالى فإنه من غير المقبول الغش أو السرقةيرفض مركز اللغة اإلنجليزية  ➢

من أحد زمالئك .وإذا ثبت ذلك فستحرم من درجة أن تقوم بنقل أى محتوى من كتب أو من على اإلنترنت أو  االمتحانات

 االمتحان كلية.

 

 الكتب الدراسية:

 الكتب الدراسية موجودة في الدور األول من مبنى الفود كورت طبقًا للجدول المعلن ➢

اب بعد  تأكيد الدفع لمقرر اللغة فى مركز اللغة اإلنجليزية لن تتمكن من حضور محاضرتك بدون الكتابين )األساسى وكت ➢

 التدريبات(

 

 السلوكيات واآلداب المتوقعة:

 منعا باتا داخل الفصول الدراسية وفي المركز.التدخين يمنع  ➢

 ال يسمح باألكل أو تناول أى مشروبات عدا الماء داخل الفصول الدراسية أثناء المحاضرات. ➢

 مكتبك وفصلك مسئوليتك فحافظ على نظافتهم.  ➢

المحمول مغلقا أو على الوضع الصامت أثناء المحاضرة وفى حاالت الطوارئ يستخدم خارج  هاتفكيجب أن يكون  ➢

 الفصل بعد استئذان المحاضر.

 ة.سوء السلوك غير مقبول ويعاقب عليه المركز بحسب الحال ➢


