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 9102/9191القواعد النهائية لتقييم طالب الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 )الفرقة األولى و الثانية و الثالثة (
........................................................................................................................................... 

 :لرجا اتباع التعليمات األتيةعزيزى الطالب / الطالبة  ا

( 11)خمسة عشر عدد من الموضوعات البحثية بحيث ال تقل عن يقوم استاذ المقرربوضع  -1

 .موضوع بحثى

 .فقط موضوع بحثى واحدللطالب اختيار يحق -2

 تقدم االبحاث بصورة فردية. -3

 .من مقررات الترم الثانى  عن كل مقررفقط يقوم الطالب بتقديم بحث واحد  -4

يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة فى االستمارة الخاصة بالغالف الخارجى للبحث و تقديمها  -1

دى فارغا "الجزء الرما كنترولالستاذ المادة مع المادة العلمية للبحث مع ترك الجزء الخاص بال

 .اللون" )مرفق نموذج االستمارة الكترونيا(

بإعالن إطار إسترشادى لتعريف الطالب بالخطوات   قسم من األقسام العلمية  كل رئيس  يقوم -6

 .اإلجارئية لعمل المشروع البحثى  وكيفية إنجازه

يجب ان يشتمل المحتوى على حقائق،احصائيات ،مقاالت او ابحاث لها عالقة بموضوع  -7

 البحث.

ا حسب ما تفرضة طبيعة يمكن للطالب األستعانة بالرسوم واألشكال االيضاحية او غيره -8

 الدراسة او البحث.

 او كالاالمانة العلمية واجب على كل طالب عند اعدادة للبحث بأن ال ينسب الى نفسة جزءا  -9

 من عمل غيرة حسب القواعد العلمية.

ئل او رسا عدم االقتباس أو النقل من مصادريراعي فى تقديم االبحاث الدقة فى االعداد و -11

وفى حالة التكرار لذات المحتوى او نقل نفس البحث بين طالب واكثر يتم استبعاد البحث  اخرى

 .فى هذا المقرر ويحصل الطالب على تقييم ) راسب (

علي ان يحتوى البحث على  ،فقط ورقات  11: 1 بينما  دد صفحات البحث تتراوح ع -11

 -مةخاتال -موضوع البحث–اهداف البحث –مقدمة  -عناصر البحث  -العناصر األتية ) العنوان

 المراجع العلمية(.

( A4مقاس الصفحة ) باللغة االنجليزية  و ان يكون ان يكونيراعى فى كتابة البحث  -12

للعناوين الفرعية و متن  14للعنوان الرئيسى و  16(Times New Romanاستخدام خط )ب

 سم.  1.1تكون المسافات بين الخطوط  و ان البحث

بعد تسميه  pdfفى صورة  مقرربكل  ارسال البحوث الكترونيا علي البريد الخاصيتم  -13

 او علي البريد الخاص بكل استاذ.  الملف باسم الطالب رباعى 

للكنترول المختص و معها استمارات  CDيقوم استاذ المادة بتسليم البحوث بعد تحميلها علي -14

التقييم لكل بحث موقعة من لجنه التصحيح و كشوف باسماء الطالب محدد بها اسماء الطالب 

 . مصححينالناجحيين و الراسبين موقعة من لجنه ال
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فى حالة عدم تقدم الطالب بعمل بحث يمنح الطالب فرصة اخرى واحدة للتقدم بالبحث مع  -11

 .لمرة الثانيةالطالب المتقدمين ل

يعامل الطالب المعتذر عن مقرارت العام الماضى بالكامل، أو الفصل الدارسى الثانى  -16

 بالكامل،معاملة الطالب المستجد.

إذا تقدم الطالب بعذر مقبول عن أداء مقرر/مقرارت فى الفصل الدارسى الثانى )بشرط أال  -17

 ة ويقييم فىة تعليق الدراسإنتهاء فترتكون مادة تخلف( يسمح للطالب بتقديم العمل البحثى بعد 

 .راسبأو حهذا المقرر ناج

  :هامةمواعيد 

 .يونيو 21مايو حتى  31تسلم األبحاث فى الفترة من  -18

 .يوليو 7بحد اقصى يتم االنتهاء من التقييم  -19

 . 2121يوليو 21يتم اعالن النتائج بحد اقصى   -21

خ البحث األول خالل اسبوع من تارييسمح للطالب الراسب بتقديم تظلم من نتيجة تقييم  -21

 اعالن النتيجة.

 و التقدم ببحث جديد. الحصول على فرصة اخرى الراسب فى البحث األول يحق للطالب -22

 :تنويه

ع المواد ) جمي و التى تنص عليها الئحة الكلية مثل للنجاح فى المواد التي لها درجات عملي -23

( يشترط  2التمريضية و الحاسب األلى و التشريح و طب امراض النساء  و التوليد و ادارة 

الذى و النجاح فى البحث المقدم باإلضافة الى النجاح فى التدريب العملى الخاص بكل مادة

 .سوف يستكمل بعد العودة من تعليق الدراسة

 

 

 وكيل شئون التعليم و الطالب  

 نعمة عبد الفتاح عبدالجوادا.د/ 

 عميد الكلية                                       

 ا.د/ صفاء صالح اسماعيل                                                         


