الدليل األسترشادى آللية تسلم وتسليم الرسائل البحثية لطالب سنوات النقل
الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية
الفصل الدراسى الثانى 9191/9102م

 يتم استالم البحوث المرسلة من طالب سنوات النقل للمقررات المختلفة لجميع البرامج على الميل الخاص
بعضو هيئة التدريس والمحدد فى أستمارة البحث الموجوده على منصة مقررات الكلية مع كل مقرر فى
الفترة من  6/1الى 0202/6/11م.
 يقوم كل عضو هيئة تدريس باستالم البحوث وتخزينها فى مجلد خارجى حيث يتم تسمية الملف المرسل
والخاص بالبحث باسم الطالب الراسل (كل برنامج على حده).
 يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم كل بحث على حده من خالل عناصر التقييم المحددة بأستمارة تقييم الرسائل
البحثية المعتمد من قبل الجامعة  ،حيث يوضح فى نهاية التقييم حالة الطالب سواء ناجح أو راسب.
 يقوم عضو هيئة التدريس بطباعة صفحة التقييم ويقوم بالتوقيع عليها (أمضاء حى) ومن ثم اعضاء لجنة
التصحيح المشكلة لهذا المقرر والمعتمده من قبل مجلسى القسم والكلية (أمضاء حى).
 يقوم عضو هيئة التدريس بتعبئة كشوف الرصد المرسلة من الكلية لكل طالب سواء ناجح أو راسب ويقوم
بالتوقيع عليها ثم أعتمادها من قبل رئيس القسم المعنى.
 الطالب الذى لم يرسل بحث يتم أعتبارة غائب ويكتب غائب وليس راسب حيث انه لن تكون له أستمارة
تقييم .حيث سيقوم الكنترول بعمل أستمارة غياب مجمعة لكل مقرر يتم توقيعها من استاذ المادة.
 بعد األنتهاء من التقييم لجميع البحوث المرسلة يقوم عضو هيئة التدريس بتحميل المجلد الخاص باليحث على
قرص صلب ليكون بمثابة الورقة األمتحانية طبقا لكشوف الرصد لكل برنامج على حده.

 عدد استمارات التقييم البد ان تكون مساوية لعدد الطالب الحاضرين (الذين قاموا بارسال بحوث) بكشوف
الرصد ومساوية ايضا لعدد الملفات الموجوده بالقرص الصلب.
 يقوم كل قسم بترشيح مندوب يتم اخبار الكلية به رسميا حيث تكون مهمته األساسية تجميع مظاريف
المقررات ومراجعة محتوياتها بناء على القواعد المحددة سالفا حيث ان الكنتروالت لن تقوم بأستالم
المقررات الغير مستوفية  ،وذلك تيسيرا على السادة أعضاء هيئة التدريس وكاجراءات أحترازية للحفاظ
على صحته الجميعز
 يقوم عضو هيئة التدريس بتسليم مظروف المقرر مندوب القسم والذى يشتمل على اآلتى:
 .1استمارات التقييم موقعة من أستاذ المقرر ولجنة التصحيح.
 .0قرص صلب يحتوى على جميع األبحاث المرسلة.
 .3كشف الرصد المعتمد.
 تبدأ أعمال الكنتروالت أعتبارا من األحد الموافق 0202/6/01م حتى 0202/6/32م.
 بناءا على تعليمات ا دارة الجامعة سيتم بمشيئة هللا اعالن النتائج النهائية للرسائل البحثية المقدمة أعتبارا من
 0202/7/1م مع أعتبار جميع المقررات التى تشتمل على جزء عملى غير مكتمل لحين تقييم الجزء
العملى بعد فترة أنتهاء تعليق الدراسة.

