تعليمات املشروعات البحثية للطالب

الطالب املطبق عليهم نظام املشروعات البحثية:
 .1يطبق نظام المشروعات البحثية على طالب الفرقة األولى والثانية والثالثة فقط.
 .2يقدم كل طالب مشروعاً بحثياً في كل مقرر دراسي ،وال يجوز اشتراك أكثر من طالب في مشروع بحثي واحد.
 .3مواد التخلف  :يطبق عليها نظام المشروعات البحثية ،وسيقدم الطالب مشروعاً بحثياً مثل الطالب المستجدين.
 .4مواد التحميل  :يطبق عليها نظام المشروعات البحثية ،وسيقدم الطالب مشروعاً بحثياً مثل الطالب المستجدين.
 .5الطاالاب البااقي لدعااد  :يطبق عليهاا نظاام المشاااااااااروعاات البحثياة ،وسااااااااايقادم الطاالاب مشاااااااااروعااً بحثيااً مثال الطالب
المستجدين.

تواريخ تهمك عزيزي الطالب
املرحـــلة

املـــدة
من

اىل

2020/5/6

--------

إعالن المشروعات البحثية في كافة المشروعات

2020/5/31

2020/6/10

رفع المشروعات البحثية على منصة الجامعة

2020/6/11

2020/6/25

تقييم األساتذة للمشروعات البحثية وإعالن النتائج

2020/7/15

2020/8/5

التقدم بالمشروعات البحثية مرة أخرى للطالب الراسبين وإعالن النتائج.
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تعليمات إجراء املشروعات

البحثية:

 .1خط كتابة البحث . Time New Roman
 .2حجم الخط .14
 .3مسافة تباعد األسطر . 1.5
 .4يحذر تشااااب محتوى المشاااروعات البحثية لطالبين مع بعضاااهما  ،والمشاااروعات البحثية المتشاااابهة تماما مع
بعضها ستكون النتيجة للطالبين الرسوب ،وفق برنامج مجهز لذلك ومعد على موقع رفع المشروعات البحثية.
 .5الغالف البحثي يتضااامن م سااام الكلية المعهد  -سااام الطالب  -الرقم القومى  -الفرقة  -القسااام الشاااعبة -
الماد  -عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر  -عنوان البحث).
 .6ملخص البحث يتكون من سبعة أسطر تحتوي على من  60لى  ۷۰كلمة.
 .7المقدمة والهدف من المشروع البحثي ويكون عدد كلماتها من  150لى  ۲۰۰كلمة.
 .8المراجع التي يساااااااتعين بها الطالب ال تقل عن خمساااااااة مراجع على أن يكون معظمها من قواعد بيانات بنك
المعرفة المصري  EKBعلى أن تكون لغة البحث هي اللغة التي تم تدريس المقرر بها.
 .9عدد أوراق البحث ال تقل عن م )6صاااافحات  ۱۰۰۰كلمة } وال تزيد عن م )10صاااافحات  ۲۰۰۰كلمة }
ويشااامل معنوان البحث  -ملخص البحث  -المقدمة والهدف  -مضااامون البحث من م )4صااافحات ۱۰۰۰
كلمة } لى م )۸صفحات  ۲۰۰۰كلمة }  -قائمة المراجع ).
 .10يجب أال تزيد نسابة األقتباس عن  %20منسابة نقل الطالب للمحتوى من أي كتاب أو مرجع في أي موضاوع
من الموضوعات البحثية).
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 .11يكتب البحث الكترونياً ويرساااال كملف واحد بصاااايغة  PDFباسااااتخدام البريد االلكتروني األكاديمي الخاص
بالطالب والساااد اعضااائ هيئة التدرييس باسااتخدامم  )Microsoft Office 365أو منصااة م )Moodleأو
منصة المقررات االلكترونية بالجامعة على أن يسمي الملف باسم الطالب رباعي واسم المقرر.
 .12الطالب الراساااااب يختار نفس الموضاااااوع البحثي أو موضاااااوع بحثي خر على أن يتم تقديم وفقا للمواعيد
المحدد ويتم تقييم األبحاث خالل أسبوعين واعالن النتائج في المواعيد المحدد واذا لم يقبل المشروع البحثي
للمر الثانية يعتبر الطالب راساااااااب في تلك المقررات ويطبق علي اللوائح والقواعد المنظمة للرساااااااوب في هذا
الشأن ،وتحتسب ماد تخلف يحملها الطالب للسنة القادمة .
بنائ على مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في الفرق الدراسية المختلفة
 .13يتم حساب المجموع التراكمي ً
عدا درجات الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي 2020/2019م.
 .14بالنسااااابة للطالب الوافدين يتم التواصااااال مع الطالب الوافدين ويتم جرائ المشاااااروع البحثي بنفس الخطوات
السابقة وهم في بالدهم.
 .15طالب سااانوات النقل بنظام الفصاااول الدراساااية والذي يدرس مقر ارت بالفصااال الدراساااي الثاني وليس من بين
هذه المقررات اي مقررات متصااالة من الفصااال الدراساااي األول يتم تقييم جميع مقررات الفصااال الدراساااي الثاني
م ناجح أو راسب).
 .16في حالة اذا كان المقرر عملي مسااتمر ومتصاال من الفصاال الدراسااي األول لى الفصاال الدراسااي الثاني يتم
تقييم الطالب في نهاية الفصاااال الدراسااااي الثاني وذلك بعد انتهائ فتر تعليق الدراسااااة م وذلك لقساااامي التربية
الفنية والتربية الموسيقية) وتحسب درجات الماد مناجح /راسب) فقط.
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 .17في حالة اذا كان المقرر مسااتمر ومتصاال من الفصاال الدراسااي األول لى الفصاال الدراسااي الثاني ول جزئ
عملی يؤجال تقييم هاذا الجزئ لحين نهاائ تعليق الادراساااااااااة ويرصاااااااااد ماا تم تقييما دون العملی م ير مكتمال)
ويضاف من ضمن تقييم هذا المقرر الجزئ العملي بعد اإلنتهائ من ويقيم وحد واحد مناجح اوراسب).
 .18في حالة اذا كان الطالب محمل بمقررات تخلف من فصاااااول دراساااااية ساااااابقة أو باقي لدعاد أو متقدم من
الخارج ،سيقدم الطالب مشروعاً بحثياً مثل الطالب المستجدين.
 .19ذا اعتذر الطالب المنتظم عن أدائ متحان مقرر من مقررات هذا الفصاااال الدراسااااي الثاني ومسااااجل كطالب
ساانة نقل وليس طالب ساانة نهائية في هذا الفصاال الدراسااي الثاني  ،يتم عقد متحان الطالب بعد نهائ تعليق
الدراسة في أي فصل دراسي خر ويقييم هذا المقرر مراسب).
 .20لن يتم رصد حالة الطالب مناجح /راسب) مالم يجتاز اإلختبار العملي بعد فتر تعليق الدراسة
 .21الطالب الذي ينجح في اإلختبار النظري فقط دون النجاح في الجانب العملي لم ترصد ل حالت مناجح/راسب)
ويعتبر ير مكتمل للماد  ،وتعتبر الماد

ير مكتملة وعلي عاد األختبار العملى مر اخرى.

 .22في حالة ذا كان الطالب متوقع تخرج أو محمل بمقررات تخلف من فصاول د ارساية ساابقة أو باقي لدعاد

أو متقدم من الخارج ،سيقدم الطالب مشروعاً بحثياً مثل الطالب المستجدين
 .23طالب رجاائ القياد والمتقادمون بافيقااف قياد أو أعاذار مقبولاة عن العاام الجاامعي 2019 /2018م کاامال
وانتظموا بالدراساااة في العام الجامعي2020 /2019م ويتم معاملتهم بالفصااال الدراساااي الثاني معاملة الطالب

المستجدين ويتم تقيمهم عن طريق المشاريع البحثة مراسب /ناجح).
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 .24الطالب المتقدمون باعذار مقبولة عن الفصااااااال الدراساااااااي الثاني كامال بالعام2019/2018م وحالة قيدهم
مساااااااتجد بالفصااااااال الدراساااااااي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2020 / 2019م يتم معاملتهم معاملة الطالب

المستجدين بهذا الفصل ويتم تقيمهم عن طريق المشاريع البحثة مراسب /ناجح).

 .25ذا اعتذر الطالب المنتظم عن أدائ متحان مقرر من مقررات هذا الفصااال الدراساااي الثاني ومساااجل كطالب
سانة نقل وليس طالب سانة نهائية في هذا الفصال الد ارساي الثاني  ،يقوم الطالب بتقديم مشاروع بحثي في أي

فصل دراسي أخر ويقييم هذا المقرر مناجح أو راسب).

 . .26بالنسابة لطالب الفرقة النهائية المقرر أدائهم االمتحانات بعد فتر انتهائ تعليق الد ارساة يتم وضاع الجداول

والضا اوابط الالزمة لذلك وعلى الكلية اعالن تلك الجداول تفصااايليا مفور نتهائ الحظر أو بداية العام الجامعي

أيهما قرب قبل بدئ االمتحانات باسااابوع على األقل ،ويمنح الطالب المتوقع تخرجهم فتر أسااابوعين على األقل
بعد االنتهائ من أدائ االمتحانات وذلك الساااااتكمال مشاااااروع التخرج واإلمتحانات العملية وفقا لظروف كل كلية

والئحتها الداخلية.

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية
أ.د /حنان حسني يشار

أ.د /محمد زيدان عبدالحميد
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