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 مذكرة للعرض علي 
 السید األستاذ الدكتور:أحمد محمد بیومي

 رئیس الجامعة
 :الموضوع

أبریل  ۱۸قواعد وإجراءات تطبیق قرار المجلس األعلى للجامعات بجلستھ المنعقدة بتاریخ بشأن      
 م.۲۰۱۹/۲۰۲۰بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي والخاصة  ۲۰۲۰

 

 الدراسة: 
  لمناقشة  – ۲۱/٤/۲۰۲۰قرار السید أ.د/ رئیس الجامعة بعقد مجلس عمداء طارئ یوم الثالثاء الموافق

) الموافق لیوم السبت ٦۹۹المستجدات الخاصة باجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلستھ رقم (
والخاصة بما یتعلق بالخطط المستقبلیة لنظام الدراسة واالمتحانات للفصل الدراسي الثاني  – ۲۰۲۰/٤/۱۸

 في إطار تطورات الوضع العالمي النتشار فیروس كورونا المستجد. – ۲۰۱۹/۲۰۲۰للعام الجامعي 
  لوضع اآللیات بتشكیل لجنة ۲۱/٤/۲۰۲۰قرار مجلس العمداء الطارئ المنعقد یوم الثالثاء الموافق 

والضوابط الالزمة بشأن ما صدر عن المجلس األعلى للجامعات من قرارات وتوصیات خاصة باستكمال 
 .حتى یتم تطبیقھا على كلیات جامعة مدینة السادات ۲۰۱۹/۲۰۲۰الفصل الدراسي الثاني 

 
 قرار المجلس األعلى للجامعاتقواعد المقترحة لتطبیق ال
والخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ۲۰۲۰أبریل  ۱۸بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  ۲۱/٤/۲۰۲۰الطارئ بجلستھ المنعقدة بتاریخ كلیات ومعاھد مجلس عمداء ، واجتماع م۲۰۱۹/۲۰۲۰
 

 ."۱"مرفق رقم تعمیم قواعد وقرارات المجلس األعلى للجامعات في ھذا الشأن  للتطبیق  أوال:
 لتنفیذ القرارات: المقترح الجدول الزمني ثانیا:

 

 ل المقترح وفقا لما تراه كل كلیة.** مالحظة: یتم تعدیل الجدو
 

 اإلجراء الموعد م

 الخمیس  ۱
 ۲۰۲۰ مایو ۷

الموضوعات الخاصة بكل مقرر والنموذج االسترشادي عالن إ
 لألبحاث ونموذج التقییم.

 ۲۰۲۰ مایو ۳۱ األحد  ۲
 .بحاث من الطالباأل بدء استالم ۲۰۲۰ یونیو ۲۱األحد   إلي

 ۲۰۲۰یونیو  ۲۲ اإلثنین  ۳
 وتسلیمھا للكنترول بحاث واعتمادھا من أستاذ المقررتقییم األ ۲۰۲۰یولیو  ۱٦ الخمیس لىإ

بدء أعمال الكنتروالت لرصد درجات الفصل الدراسي االول  ۲۰۲۰یونیو  ۲۲اإلثنین   ٤
 راسب)/والفصل الدراسي الثانى بتقدیر (ناجح –بتطبیق الرأفة 

 ۲۰۲۰یولیو  ۲٥السبت   ٥
 عالم الطالب الذین لم یجتازواإو –إعالن النتائج  ۲۰۲۰ یولیو ۳۰ إلي الخمیس 

 ۲۰۲۰أغسطس  ۱السبت   ٦
 بحاثلتقدیم األ الفرصة الثانیة للطالب الذین لم یجتازوا ۲۰۲۰ أغسطس ٦ إلي الخمیس 

 ۲۰۲۰أغسطس  ۸السبت   ۷
 بحاث (لطالب الفرصة الثانیة)تقییم األ ۲۰۲۰ أغسطس ۱۳ إلي الخمیس 

 ۲۰۲۰أغسطس  ۸السبت   ۸
 عالن النتائج (لطالب الفرصة الثانیة)إأعمال الكنتروالت و ۲۰۲۰ أغسطس ۲۰ الخمیس إلي 
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 تقدیم األبحاث
تحدید الموضوعات البحثیة مسئولیة مجلس القسم العلمي المختص بالتعاون مع أستاذ المادة طبقا  -۱

 للمواعید المحددة بالجدول السابق وتحت إشراف أ.د/ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب.
 .بحد أقصي ) طالب٥-۱من ( فردي أو في مجموعات البحث یقدم -۲
 طالبھا.طرق توزیع موضوعات األبحاث علي تحدد كل كلیة  -۳
الفرقة المعنیة حصر جمیع االبحاث المرسلة ومطابقتھا بقوائم الطالب  تكون مسئولیة رئیس كنترول -٤

الموجودة بشئون الطالب للتحدید الطالب الذین لم یسلموا االبحاث واخطار وكیل الكلیة لشئون التعلیم 
 والطالب. 

ث واعالن بحاصل مع الطالب الذین لم یسلموا األتكون مسئولیة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب التوا -٥
 قوائم باسمائھم رسمیا على الموقع الرسمي للكلیة ومنصة الجامعة. 

ختارھا الطالب أو المجموعة من خارج الموضوعات التى حددھا الى المقاالت البحثیة التى إلن یلتفت  -٦
 أستاذ المقرر وأعلنتھا الكلیة. 

 ".۲رقم  نموذج المعد للبحث "مرفقلایلتزم الطالب بشروط كتابة البحث المعلنة و -۷
وبنك المعرفة المصري والمواقع العلمیة المختصة  بالمنصة االلكترونیة للجامعة  یمكن للطالب االستعانة -۸

 .إجراء بحثھا في للوقوف على المادة العلمیة التي سیعتمد علیھوالكتب والمراجع  
على الموقع  إرشادات الطالب المعلنةیتعرف الطالب على كافة خطوات كتابة البحث من خالل  -۹

 .االلكتروني للجامعة/ الكلیة
 
 

 استالم األبحاث المعدة

یحددھا أو بالطریقة التي  PDFأبحاثھ على المنصة االلكترونیة للجامعة فى صورة ملف رفع الطالب ی -۱
وبإشراف أ.د/وكیل الكلیة لشئون مجلس القسم العلمي بالتعاون مع أستاذ المادة في المواعید المقررة 

 والطالب أو لما یقره مجلس الكلیةالتعلیم 
طبقا  لحین انتھاء الحظر بالبرید ممھورة بتوقیعھ على الغالف ة من البحثییسلم الطالب نسخة ورق -۲

  للقواعد التي تعلنھا كل كلیة.
بحاث وفقا  للجداول المقدمة من كل كلیة بعد اعتمادھا من مجلس الكلیة فى كال الحالتین یتم تسلیم األ -۳

 خالل الفترة الزمنیة المخصصة لذلك ویراعى فیھا تخصیص أیام للمتخلفین.   
 

 المقدمةاألبحاث  تقییم
مجلس القسم العلمي بالتعاون مع أستاذ المادة طبقا للنموذج المعد یتم تقییم األبحاث بحسب ما یقرره  -۱

 یحددھا مجلس الكلیة. لتيا" في المواعید المقررة ووفقا للقواعد ۳"مرفق رقم 
 المقیمةاألبحاث  ومرفق بھاأستاذ المادة تسلیم استمارات تقییم الطالب (ناجح/راسب)  القسم العلمي/علي  -۲

 إلي الكنترول المختص.
 یحتفظ الكنترول المختص بنسخة ورقیة من األبحاث المقدمة لكل مقرر. -۳

 

 والمساءلة القانونیة  –حاالت رسوب الطالب في البحث 
 الحاالت التي یسجل فیھا الطالب راسبا ھي:  -۱
 .المعد للبحث عدم استیفاء البحث جمیع الشروط الواردة فى النموذج -
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 الحاالت التى یتعرض الطالب فیھا للمساءلة القانونیة ( التحقیق ):  -۲
 .كبیرة حث مع بحث لطالب اخر بنسبةثبوت تطابق الب -
  .بحاث المنقولة من االنترنتاأل -

 

 دور مجلس الكلیة
اعتماد لجان المصححین لتقییم مشروعات الطالب بما یضمن تحقیق الشفافیة والموضوعیة للطالب،  -۱

 ویقومون باعتماد نتائج المقرر والذي یوضح أن الطالب (ناجح/ أو راسب وسبب الرسوب)  
عن الفصلین الدراسین وفق  الطالب درجاترصد و أعمالھالممارسة اعتماد تشكیل الكنتروالت  -۲

 . وإعالن النتائج قرارات المجلس االعلى للجامعات فى ھذا الشأن
تشكیل لجان ممتحنین بقرار مجلس الكلیة لمراجعة تقییم أبحاث الطالب الذین لم یجتازوا للمرة الثانیة  -۳

  جامعات. إذا وجد مجلس الكلیة ضرورة لذلك وفقا لقانون تنظیم ال
 الصیفي.  –المیداني  –ي لمعمثل كمكمل للتدریب الاعتماد النموذج األ -٤
 بحاث الكترونیا وورقیا للطالب. إعالن جدول تلقى األ -٥
د الموضوعات التى سیعد الطالب یتم على مستوى كل كلیة تحدید الحد األدنى والحد األقصى لعد -٦

 ب الفرصة الثانیة. ن تشمل موضوعات احتیاطیة للطالأبحاث بھا على األ
یتم تحدید الموضوعات المطروحة للبحث على مستوى كل مادة من المقررات العامة التى ال تتبع قسم  -۷

 علمي بعینھ مع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  أو عمید الكلیة. 
ج وفق تتولى الكلیة اجراء امتحانات الفرقة النھائیة ومقررات التخلفات ومناقشة مشروعات التخر -۸

القواعد واالجراءات المتبعة فى ھذا وتتولي إعداد جداول االمتحانات الخاصة بذلك واعالنھا للطالب، 
م) بین كل  ۲والسالمة (التعقیم والتھویة وبعد المسافات ما ال یقل عن  مع أھمیة تطبیق معاییر الصحة

 طالب واالخر.
 

 القسم العلميدور 
یتم على مستوى كل قسم علمي تحدید الموضوعات المطروحة للبحث على مستوى كل مادة بناء  -۱

توصیف المقرر. ویقر أساتذة المقرر مع رئیس القسم مناسبة موضوعات االبحاث لمستوى الطالب وما 
لمقرر تلقوه من الدراسة خالل ھذا الفصل الدراسي. كما یحدد أستاذ المقرر لغة البحث وفق لغة تدریس ا

 والئحة الكلیة. 
یحدد مجلس القسم العلمي بالتعاون مع أستاذ المادة في المواعید المقررة وبإشراف أ.د/وكیل الكلیة  -۲

 كیفیة تسلیم الطالب لبحثھ. لشئون التعلیم والطالب أو لما یقره مجلس الكلیة 
ادة طبقا للنموذج المعد تقییم األبحاث بحسب بالتعاون مع أستاذ المطریقة یقرر مجلس القسم العلمي  -۳

 " في المواعید المقررة ووفقا للقواعد الذي یحددھا مجلس الكلیة.۳"مرفق رقم 

 ۲۰۲۰ابریل  ۳۰دور أعضاء ھیئة التدریس لحین االنتھاء من التدریس فى 
مساعدة الطالب وتدریبھم على كیفیة البحث في بنك المعرفة وقواعد البیانات العلمیة والمواقع الرسمیة  -۱

 لمصادر التعلم مثل مكتبة االسكندریة وغیرھا للحصول على مصادر للبحث. 
الذي سیتم تقییم االبحاث بناء علیھ  )Plagiarism(كشف اإلقتباس مج ابرتدریب الطالب علي استخدام  -۲

  في حالة كتابة األبحاث باللغة اإلنجلیزیة. تة على شبكة االنترنمن البرامج المتاح
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مراجعة المقررات مع طالب الفرقة النھائیة وتدریبھم على نمط االسئلة أون الین لحین تحدید موعد  -۳
 . االمتحان النھائي وانتھاء مدة وقف الدراسة

فى كتابة البحث كلھ أو أي جزء یحظر على أعضاء ھیئة التدریس أو الھیئة المعاونة مساعدة الطالب  -٤
 .منھ وإال سیتعرض الى المساءلة القانونیة بنفس تھمة مساعدة الغش أو تسریب االمتحان

 
 

 بالنسبة للطالب الوافدین فى سنوات النقل
 تطبیق نفس الشروط الخاصة بالطالب المصریین  فى سنوات النقل بشأن البحث ومواصفاتھ. یتم  -۱
یحددھا مجلس القسم العلمي بالتعاون أو بالطریقة التي  المنصة االلكترونیة للجامعةیتم تقدیم البحث عبر  -۲

مع أستاذ المادة في المواعید المقررة وبإشراف أ.د/وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب أو لما یقره 
   .مجلس الكلیة

میداني / العملي/ الصیفي لما تؤجل امتحان المقررات العملیة أو متطلبات التخرج العملیة  أو التدریب ال -۳
ي وفقا  للظروف المتاحة لسفرھم وقدومھم الى ناسة أو بدایة العام الدراسي الثابعد انتھاء مدة وقف الدر

 مصر. 
 

 مالحظات أخري
وتطبق بصورة معتادة على  ۲۰۲۰ /۲۰۱۹على مقررات الفصل الدراسي األول درجات الرأفة تطبق  -۱

 طالب الفرق النھائیة. 
تطبق لجان الكنترول القواعد الخاصة بلجان الرأفة على نتائج الفصل الدراسي األول وفقا للقواعد التى  -۲

تم اقرارھا فى مجلس الجامعة على أن یتم مراعاة النسب المئویة الخاصة بذلك أى تطبق بنسبة إجمالي 
 درجات الفصل الدراسي األول فقط.

لمجموع درجاتھم في الفصل الدراسي األول وطبقا للقواعد یتم تنسیق الطالب باألقسام والشعب طبقا  -۳
واللوائح الخاصة بالبرامج الدراسیة مع األخذ في االعتبار نتیجة الفصل الدراسي الثاني من حیث النجاح 

 أوالرسوب.
كافة الضوابط واإلجراءات السابقةعلي الطالب الذین ما زالوا في نظام التعلیم المفتوح مع تطبیق یتم  -٤

 عدم مخالفة الالئحة الخاصة بالتعلیم المفتوح.
 

 ـــــــــــــذالـــــــــــ
 

 .لتفضل بالموافقة للعرض على مجلس الجامعةاألمر معروض علي سیادتكم ل         
 

 ولسیادتكم وافر التحیة واإلحترام
 

 

 

 

 

 

 

 نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب   
                            

  
 أ.د/ شریف محمد علي

 



  81/4/0202ة رار السجمس األعمى لمجامعات بجمدقهاعد تطبيق ق
 0282/0202متحانات الفرل الدراسى الثانى والخاصة بإ

  ============ 
 بشظام الفرهل الدراسيو : البأواًل : الط

===================== 
 وليس من بينقررات بالفرل الدراسى الثانى سشهات الشقل بشظام الفرهل الدراسية والذي يدرس م البط 

مقررات مترمة من الفرل الدراسى األول يتم تقييم جسيع مقررات الفرل الدراسى  أيةالسقررات  ىذه
 ."  ناجح أو راسب" الثانى 

  فىىىىى  الىىىىة الا رىىىىان السقىىىىرر لىىىىو جىىىىزج عسمىىىىى يحجىىىىل تقيىىىىيم ىىىىىذا الجىىىىزج العسمىىىىى لحىىىىين انيىىىىاج تعميىىىىق
 السقىىىرر ىىىىذاتقيىىىيم مىىىن  ىىىسن ويزىىىا  " غيىىىر ملتسىىىل"  د مىىىا تىىىم تقييسىىىو ىون العسمىىىى ىىىىىويرصالدراسىىىة 

 .  " ناجح أو راسب" دة وا دة ىم و ىىويقينتياج مشو بعد ال الجزج العسمى 
  فى  الة الا ران السقرر مدتسر ومترل من الفرل الدراسى األول الى الفرل الدراسى الثانى يتم تقييم

من ىرجات ب الطال م ا افة ما رل عميوويت " ،ناجح أو راسب"لدراسى الثانى الطالب فى نياية الفرل ا
الى  شريطة أن يلهن قد تم عقد امتحان فى نياية الفرل الدراسى األول فى الفرل الدراسى األول

فرل الدراسى ى ىذا السقرر " ىرجة الىىاىة الدرجات لمطالب فىالسجسهع التراكسى لمطالب ويظير فى شي
 لا ران الطالب راسب يظير فى شياىة الدرجات لمطالب فى ىذا السقرر " راسب" .ناجح " أما ااألول / 

  لىىىى الفرىىىل الدراسىىىى الثىىىانى مدىىىتسر ومترىىىل مىىىن الفرىىىل الدراسىىىى األول االا رىىىان السقىىىرر فىىىى  الىىىة
د مىىىا تىىىم تقييسىىىو ىون ىىىىىويرصيىىىاج تعميىىىق الدراسىىىة مىىىى يحجىىىل تقيىىىيم ىىىىذا الجىىىزج لحىىىين انولىىىو جىىىزج عس

بعىىىد النتيىىىاج مشىىىو  الجىىىزج العسمىىىى  السقىىىرر ىىىىذاتقيىىىيم مىىىن  ىىىسن ويزىىىا  " غيىىىر ملتسىىىل"  العسمىىىى 
 . " و راسبناجح أ" وا دة  دةىم و ىىويقي

 أو متقدم من  أو باقى لإلعاىة ب محسل بسقررات تخمف من فرهل ىراسية سابقةفى  الة الا ران الطال
نتياج تعميق الدراسة ويرصد لو ىرجة وتقدير ماىة التخمف السقررات بعد ا ىذه يستحن الطالب فىالخارج 

 ( .سشظسةمهائح اللمقانهن وال ) أقرى تقدير وأقرى ىرجة يرصدا وفقاً 
 بذرط أن ال ) ىذا الفرل الدراسى الثانى  مقرر من مقررات أىاجامتحانعتذر الطالب السشتظم عن الا أ

،  سشة نيائية فى ىذا الفرل الدراسى الثانى( ومدجل رطالب سشة نقل وليس طالب تكهن ماىة تخمف
ناجح أو  "م ىذا السقررقييويخر فى أى فرل ىراسى آ ياج تعميق الدراسةانالطالب بعد متحان عقد ا يتم
 . " راسب

 } وفقًا لمهائح السقيد فى سشهات الشقل  البمطالقاعدة السطبقة ىى أن مهاى الفرل الدراسى الحالى ل 
 .} طبق عمييا تقييم " ناجح أو راسب "ىى التى يشالداخمية لمكميات       



 بشظام الداعات السعتسدة : البالط : ثانياً 
======================= 

  يعامل الطالب السدجل فى الفرل الدراسى الثانى رفرل ىراسى أول فى الدشة الشيائية معاممة طالب
 الدشهات الشيائية.

 سشهات الشقل بشظام الداعات السعتسدة الذي التحتهى مقررات الفرل الدراسى الثانى عمى أى  البط
ناجح أو " مقررات مترمة من الفرل الدراسى االول يتم تقييم جسيع مقررات الفرل الدراسى الثانى 

  ".راسب
  فى  الة الا ران السقرر مدتسر ومترل من الفرل الدراسى األول الى الفرل الدراسى الثانى يتم تقييم

 "ناجح أو راسب"الطالب فى نياية الفرل الدراسى الثانى 
  يحجىىىىل تقيىىىىيم ىىىىىذا الجىىىىزج لحىىىىين انيىىىىاج تعميىىىىق الدراسىىىىة الا رىىىىان السقىىىىرر لىىىىو جىىىىزج عسمىىىىى فىىىىى  الىىىىة

الجىىىزج  السقىىىرر ىىىىذاتقيىىىيم مىىىن  ىىىسن ويزىىىا  " غيىىىر ملتسىىىل"  ى د مىىىا تىىىم تقييسىىىو ىون العسمىىىىىىىىويرص
 . " ناجح أو راسب" دة وا دة ىم و ىىويقيبعد النتياج مشو  العسمى 

  ىى عدى الداعات السعتسدة ليذا الفرل  "ناجح أو راسب"التى يتم تقيسيا  السعتسدةعدى الداعات
ساعة معتسدة يتم  8١فإلا رانت الالئحة تشص مثال عمى ،  امجلمبر الدراسى الثانى وفقا لالئحة الداخمية 

  ".ناجح أو راسب" ساعة فقط  8١تقييم 
 معتسدة ساعة 8١يتم تقييم  معتسدة ساعة 81ران الطالب مدجل فى ىذا الفرل الدراسى  فى  الة الا 

الطالب عمى تقدير فييا  ساعات معتسدة( يحرل٣) أو السقررات الستبقية و السقرر" ناجح أو راسب" فقط 
الطالب عشد انياج تعميق الدراسة ويه ع لو التقدير الفعمى عمى أن يلهن ىذا  اغير ملتسل ويستحشي

 .فى الفرل الدراسى الثانى  السقرر من خارج السدتهى السدجل فيو الطالب
 يتم تقييم اعة معتسدة مثال س 80أقل من الالئحة معتسدة الا ران الطالب مدجل عدى ساعات  فى  الة

ساعة( يقهم الطالب بتدجيميم فى  80ساعات معتسدة )بال افة الى ال  ٣ يوا افأو مقررات  مقرر
ناجح " ويتم تقييم ىذه الداعات  الثانىفرل ىراسى أخر من نفس مدتهى مقررات ىذا الفرل الدراسى 

 . "  أو راسب
 ستحن مدجل مقررات من مدتهيات ىراسية أخرى أو يعيد مقررات بغرض التحدين ي لباوإلا ران الط

  البرامجوفقا لالئحة  اسة ويرصد لو نقاط وتقدير السقررياج تعميق الدر الطالب ىذه السقررات بعد ان
  .السعتسدة

  } السقيد فى سشهات  البالقاعدة السطبقة ىى أن عدى الداعات السعتسدة ليذا الفرل الدراسى الحالى لمط
 .}"ناجح أو راسب"يشطبق عمييا تقييم ىى التى  الدراسية(الشقل فقط )وفقا لمهائح الداخمية لمبرامج 

              



 
 

 رميات الطب البذرى : البثالثًا : ط
=================== 

  الدشهات )االولى والثانية والثالثة( معاممة سشهات الشقل البط يعامل . 
  الشيائية . الفرق  طالبمعاممة  (الرابعة والخامدة والداىسة)الدشهات  البعامل طي 
 البفى  الة السقررات السشتيية فى الفرل الدراسى االول ترصد ىذه السقررات بدرجاتيا وتقديراتيا لمط . 

 

 . الدشة االولى والثانية ) الئحة جديدة( البط (8
 فى  الة السقررات السدتسرة بشظام السهىيهل ( Module ) فإلا ما ران عدى من السهىيهل مشتييو 

رسا له رانت مقرر مشتيى وتزا  الى  ىون تقدير فى الفرل الدراسى االول يحدب ىرجاتيم ومقيسة
ناجح أو "السجسهع التراكسى ويلهن التقييم الشيائي ليذا السقرر السدتسر فى الفرل الدراسى الثانى 

  ".راسب
  مدتسر وترصد جزج من ىرجاتو فى الفرل الدراسى االول والجزج االخر فى الفرل أما الا ران السهىيل

الدراسى الثانى الحالى يتم تقييم الطالب فى نياية الفرل الدراسى الثانى ناجح أو راسب باال افة الى 
للك يتم ا تداب ما  رل عميو الطالب من ىرجات فى الفرل الدراسى االول الى السجسهع التراكسى 

 . البلمط
 ناجح/ ىرجة الفرل الدراسى األول " ياىة الدرجات لمطالب ليذا السقرروفى رال الحالتين يظير فى ش " 

 أما الا ران الطالب راسب يظير فى شياىة الدراجات لمطالب فى ىذا السقرر "راسب" . 
 الثىىىانى الا رىىىان السقىىىرر مدىىىتسر ومترىىىل مىىىن الفرىىىل الدراسىىىى األول الىىىى الفرىىىل الدراسىىىى  فىىىى  الىىىة

د مىىىا تىىىم تقييسىىىو ىون ىىىىىولىىىو جىىىزج عسمىىىى يحجىىىل تقيىىىيم ىىىىذا الجىىىزج لحىىىين انيىىىاج تعميىىىق الدراسىىىة ويرص
بعىىىد النتيىىىاج مشىىىو  الجىىىزج العسمىىىى  السقىىىرر ىىىىذاتقيىىىيم مىىىن  ىىىسن ويزىىىا  " غيىىىر ملتسىىىل"  العسمىىىى 
 . " ناجح أو راسب" دة وا دة ىم و ىىويقي

 

 ( .الثالثة ) الئحة قديسةالدشة  البط (0
  ناجح أو راسب"فى  الة السقررات السدتسرة والسترمة يتم تقييم الطالب فى نياية الفرل الدراسى الثانى "

ول الى السجسهع التراكسي لمطالب ما  رل عميو الطالب من ىرجات فى الفرل الدراسى األ ويتم ا افة 
 ا السقرر " ناجح أو راسب " .ويظير فى شياىة الدرجات لمطالب فى ىذ



   لى اأما الا ران السقرر السدتسر لو جزج عسمى يحجل تقييم ىذا الجزج لحين انياج تعميق الدراسة ويزا
ول الى السجسهع التراكسي لمطالب ويظير فى ما  رل عميو الطالب من ىرجات فى الفرل الدراسى األ 

 " ناجح أو راسب ا السقرر شياىة الدرجات لمطالب فى ىذ
 

 طب األسشان : كميات  طالب رابعًا : 
=============== 

 الذي تشص المهائح الداخمية لبرامجو الدراسية عمى وجهى مقررات  (الثالثة والرابعة)الدشهات  البيعامل ط
مدتسرة ومستدة من الدشة الثالثة الى الدشة الرابعة والتى يتم تقييسيا بتقدير وا د فقط فى الدشة 

       . الدشهات الشيائية  البالرابعة معاممة ط
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 لفسق اليقل ّال 2019/2020ال ٓته اذتساب أعنال سية للفصل الدزاسٕ الثاىٕ : أعنال السية  .3

حتتسب أعنال سية كرلم للنقسزات املنتدة لفسق اليقل ، ّحتسب أعنال السية لطالب 

 .الفسق اليَائٔة فقط
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 .طالب الفسق اليَائٔة 

- زاسب ) ٓعقد عقب إىتَاء فرتِ تعلٔق الدزاسة ّٓقٔه : الصيفي – امليداني –التدريب العملي  .6

 .لفسق اليقل ، ّبالطسٓقة املعتادة للتقٔٔه للفسق اليَائٔة (ىاجح

: مشروعات التخرج .7 تقْو كل كلٔة بتردٓد مْعد تقدٓه املشسّع ، على أٌ ٓسله بصْزة زقنٔة  

 .عقب فرتة االمتراىات/ ، تؤجل املياقشة ذتني االىتَاء مً فرتِ تعلٔق الدزاسة ّٓياقش قبل 

  



 :إضافات

 عقد ٓته املختلفة اليقل فسق يف ارتازد مً املتقدمني أّ لالعادِ الباقٌْ الطالب ذالُ يف 

 بسحل دزجاتَا تدٌّ ّ التخلف مقسزات جداّل ضنً  الدزاسة بعد زفع تعلٔق هله اختبازات

 زاسب أّ ىاجح لُ ال تدٌّ ّ. الللٔات للْائح ّفقا الطالب

 

 ّفقا األّل الدزاسٕ الفصل ىتائخ على السأفة بلحاٌ ارتاصة القْاعد الليرتّل دتاٌ تطبق 

 ارتاصة املئْٓة اليسب مساعاة ٓته إٌ على ادتامعات زتالس مً إقسازٍا مت اليت للقْاعد

 . "برلم

 

 البرثٔة بالسسالة التقدو ّبعد املنتريني دتاٌ على البرثٔة السسالة ىتائخ عسض أٓضا ٓته 

 ".  ادتامعات تيظٔه لقاىٌْ ّّفقا لرلم ضسّزِ الللٔة زتلس ّجد إذا الثاىٔة للنسة

 

 ؟.النتائج مستوى لتخسني درجات ال توجد و ناجح أو راسب األمر أن مالحظه مع*
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 لكيفية كتابة البحثرشادات عامة إ

 كليات اجلامعة طالب

 
 طريقة كتابة البحثأوال: 
  صة االلكترونیة یس�����تعین الطالب بالمنص�����ة االلكترونیة ستعین الطالب بالمن على المادة العلمیة وقواعد البیانات العلمیة التي على المادة العلمیة وقواعد البیانات العلمیة التي   للجامعة للوقوفللجامعة للوقوفی

ومصادر ومصادر خالل إجراء بحثھ وكذلك المواقع الرسمیة لمصادر التعلم مثل مكتبة االسكندریة خالل إجراء بحثھ وكذلك المواقع الرسمیة لمصادر التعلم مثل مكتبة االسكندریة   ااسیعتمد علیھسیعتمد علیھ
 أخري تم تناولھا أثناء الفصل الدراسي.أخري تم تناولھا أثناء الفصل الدراسي.

  .یتعرف الطالب على كافة خطوات كتابة البحث من خالل اعالن على الموقع االلكتروني للجامعة/ الكلیة. یتعرف الطالب على كافة خطوات كتابة البحث من خالل اعالن على الموقع االلكتروني للجامعة/ الكلیة 

  طالب)طالب)  ٥٥طالب الى طالب الى   ۱۱المقالة البحثیة (من المقالة البحثیة (من عدد الطالب المشاركین فى عدد الطالب المشاركین فى..   

 البحثالبحث  منوذجمنوذجثانيا: ثانيا: 

�جب أن  في منتصف الصفحة وعنوان البحث علي أن �كون  :(یراعي استیفاء �افة البیانات) الغالف )١

 اعلنتها الكلیة. التيومن الموضوعات المحددة  �كون معبر ومفسر لموضوع البحث

 تشمل مقدمة البحث :المقدمة )٢

 محل البحث وطبیعته مع إعطاء نبذة عن موضوع وأهدافه حیث أهمیته من لموضوع البحثعام  ا  عرض  )٣

  الدراسة.

  حث.اإلشارة الي اهم المطلحات الرئیسیة المستخدمة في الب :المفاهیم والمصطلحات، الكلمات المفتاحیة )٤

تزام �عرض جمیع عناصر البحث �ما تشیر إلیها األقسام العلمیة علي أن یتم ل�جب اال :محتوى البحث )٥

  عرضها �صورة متسلسلة ومنظمة �أسلوب الطالب/ الطالب.

 عرض خالصة ونتائج موضوع البحث التي توصل الیها الطالب/ الطالب. :خاتمة البحث )٦

صادرقائمة المصـــادر )٧٧ ستخدمها مرتبة ینهى الباحث خطة البحث �قائمة المصــــادر والمراجع التى أســــتخدمها مرتبة : : والمراجعوالمراجع  قائمة الم صادر والمراجع التى أ ینهى الباحث خطة البحث �قائمة الم

 تالي: تالي: الال��  ترتیبا علمیا صحیحا أ�جد�اترتیبا علمیا صحیحا أ�جد�ا

 ........ تصر�حات لقیادات �الدولة -احصائیات من جهات رسمیة –وثائق  :منشورةمصادر  .١
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 : مراجع .٢
العربیة : اسم المؤلف، عنوان الرسالة، رسالة ماجستیر / دكتوراه،  .۱  :الرسائل العلمیة

 الجامعة، الكلیة، تاریخ المناقشة ، رقم الصفحة. 

۲. Author name, “Thesis title” (PhD diss/ MA diss., 

University of ………, year). 

اسم المؤلف، عنوان الكتاب، رقم الطابعة، دار النشر، مكان النشر، تاریخ النشر،  : المراجع العربیة

 الصفحة.

 :Author name, title of book in italics, (Place of Publications :المراجع األجنبیة

publisher, Year), Page   

 Author name, the title of the article appears in inverted - :المقاالت

commas, the name of the journal appears in italics, followed 

by the volume number, (the year), page.  

  .name of the journal, D/M/Y, Page - :الدوریات / الجرائد

  o www, ………………………………., access date  :المواقع األلكترونیة

 البحثالبحث  حمتوي وتنسيقحمتوي وتنسيقثالثا: ثالثا: 

  أو صفحة على االكثرأو صفحة على االكثرللبحث المقالي للبحث المقالي   �لمة�لمة  ٢٠٠٢٠٠الى الى   ٨٠٨٠المقدمة �جب أن تكون من المقدمة �جب أن تكون من . . 

  صور فى على أال تتجاوز نســـبة الصـــور فى صفحة ) صـــفحة )   ٣٠٣٠الى الى   ٥٥( من ( من أن �كون أن �كون   �جب�جب  المقالة البحثیةالمقالة البحثیةمحتوى محتوى سبة ال على أال تتجاوز ن

 اجمالي البحث. اجمالي البحث.   منمن  %%١٠١٠البحث عن البحث عن 

  جوز وفق طبیعة الدراسة فى المقرر �تا�ة تصور مقترح عن �یفیة تطبیق هذا الموضوع البحثي فى �جوز وفق طبیعة الدراسة فى المقرر �تا�ة تصور مقترح عن �یفیة تطبیق هذا الموضوع البحثي فى�

 الحیاة وذلك البراز الجانب التطبیقي للمادة. الحیاة وذلك البراز الجانب التطبیقي للمادة. 

  فى �تا�ة الفقرات بل صیاغتها فى �تا�ة الفقرات بل صــیاغتها النسخ واالقتباس النســخ واالقتباس �جب أال �عتمد الطالب فى �تا�ة محتوى �حثه على �جب أال �عتمد الطالب فى �تا�ة محتوى �حثه على

 �أسلو�ه �طر�قة علمیة.�أسلو�ه �طر�قة علمیة.
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 تنسيق البحث: تنسيق البحث: رابعا: رابعا: 

   العناوین الرئیسیة 
   simplified Arabic ۱٦العربیة خط  لألبحاث
  Times New Roman ١٦خط  االنجلیز�ة:�الغة  لأل�حاث

 المتن / محتوى البحث
   simplified Arabic 14العربیة خط  لألبحاث
  Times New Roman 14خط  االنجلیز�ة:�الغة  لأل�حاث

 المصادر
   simplified Arabic 12لألبحاث العربیة خط 
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