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انذيٍ يحق نهى دخىل ايتحاَاخ انفصم نطالب ا

 2020-2019اندراسي انخاَي نهعاو انجايعي 
طثقاً نقزار يجهس انىسراء ويجهس جايعح 

 اإلسكُدريح ويجهس كهيح اآلداب
 

طالب الفرقة الثالثة 
المستجدون 
 والباقون لإلعادة

طالب الفرقة الثانٌة 
المستجدون 
 والباقون لالعادة

طالب الفرقة األولى 
المستجدون والباقون 

 لالعادة

 طالب التخلفات
طالب الفرقة الرابعة 
المحملون بمواد من 

 فرق أدنً
 الطالب من الخارج



كيف يتى ايتحاٌ انطانة فى انفصم اندراسى انخاَى 

2020-2019 

 الطالب امتحان على القسم مجلس وافق-

 وتكلٌفات البحثٌة المقاالت أو األبحاث بؤسلوب

 األنسب الطرق وهً المقرارات، بعض فً

 تمثله لما نظرا   الحالً، الوقت فً للطالب

 الطالب لدى مشاكل من اإللكترونٌة االمتحانات

 القسم لطالب رأي استطالع إجراء بعد وذلك

                        .الجمٌع لظروف ومراعاة



 كيف يعزف انطانة يا انًطهىب يُه فى كم يقزر؟

 أن الجامعً لالٌمٌل تفعٌله بعد الطالب ٌستطٌع

 ماٌكروسوفت على المقرارات لمنصات ٌنضم

 لمقرارات المعلنة األكواد خالل من 365 أوفٌس

 أستاذ مع للتفاصٌل التواصل وٌتم فرقة، كل

 وٌستمر المقال أو البحث تفاصٌل لبٌان المقرر

 حتى المنصة على والطالب األساتذة بٌن التواصل

 المحددة المواعٌد فً البحث تسلٌم انتهاء لحظة

                                          .القسم بمجلس

           



 كيف يسهى انطانة انثحج أو انتكهيف فى كم يقزر؟

   أٌقونة طرٌق عن المقرر لمنصة الطالب دخول بعد

 ومنها المرفقات  وبعض التعلٌمات سٌجد        

 للمقرر ومعاٌٌرها التقٌٌم ووسائل االمتحانات آلٌات

 البحث لتسلٌم القسم لطالب معد وورد نموذج وكذلك

 علٌهم موزع الطالب بؤسماء كشف وكذلك علٌه

 ولٌس المقرارات بعض فً األبحاث موضوعات

                                                   .جمٌعها

 



 إرشاداخ وتعهيًاخ عايح نهطالب
على الطالب أن ٌرفع بً دي اف بصورة البطاقة عند تسلٌم بحث كل مقرر=  

 األبحاث فردٌة لجمٌع المقرارات والتكلٌفات ماعدا ما كتب أمامها جماعً فقط 

وفً حالة األبحاث المشتركة ٌجب أن ٌشار إلى دور كل طالب فً البحث 

.والجزء الذي قام بعمله  

ٌنبغً اإللتزام بجمٌع العناصر المطلوبة لكل بحث ألن كل =  

 جزء علٌه معٌار ودرجة للتقٌٌم

ٌمكن استخدام الصور واألشكال التوضٌحٌة حسب طبٌعة المقرر والمطلوب =
  14كما ٌجب ترقٌم صفحات البحث وكتابته للغة العربٌة بفونت . به

Simplified Arabic  ابجد هوز 

كذلك ونوع خط  14وللغات األجنبٌة األخرى بفونت  Times new Roman 

للغة الٌونانٌة اما انزال اللغة الٌونانٌة الى الكٌبورد أو الكتابة بنوع خط   

 Symbol 

 



 إرشاداخ وتعهيًاخ عايح نهطالب

سوف ٌتم مراجعة األبحاث والمقاالت بدقة من قبل =

أعضاء لجنة التصحٌح ووضع اإلمتحان التى حددها القسم 

ولذا ٌجب . لكل مقرر باإلضافة إلى أستاذ المقرر بالطبع

مراعاة الدقة فً كتابتها وعدم النقل حرفٌا من مراجع أو 

. رسائل بحثٌة أخرى  

تتراوح عدد الصفحات فً جمٌع المقرارات بالقسم حسب =

صفحة 12الى  3كل مقرر مابٌن   

فً حالة المقرارات المشتركة بٌن أستاذٌن سٌنفذ الطالب =
.بحثا واحد ٌشمل شقً المقرر وٌقوم بتصحٌحه اللجنة  



 إرشاداخ وتعهيًاخ عايح نهطالب

ٌرفع الطالب البحث الخاص به من خالل اللٌنك الذي سٌظهر لهم على =

المنصة الخاصة بالمقرر وٌجهز الطالب حٌنها ملف بً دي اف من الرقم 

القومً وملف البحث فً صٌغة ملف وورد أو بً دي إف كذلك رقم جلوسه 

.واٌمٌله الجامعً وبٌاناته األساسٌة وبعد اكمالها وتحمٌل البحث ٌضغط ارسال  

وٌجب االلتزام بالمواعٌد المحددة لتسلٌم البحث على المنصة وٌعد عدم =

ارسال البحث فً الموعد المحدد له رسوبا كما ورد بآلٌات االإختبارات التً 

.وضعتها وحدة القٌاس والتقوٌم  

ٌرسل البحث مرة واحدة فقط وبعدها لن ٌستطٌع الطالب الدخول او التعدٌل =

.أو اعادة ارسال البحث لذا ٌجب التؤكد من كل شًء قبل االرسال  

فً حالة تعذر على الطالب القٌام بتسلٌم بحثه باإلٌمٌل الجامعً، فإنه ٌقوم =

فً مواعٌد التسلٌم )بتسلٌمه لمكتب رئٌس القسم التابع له على سً دي
. كما ورد بخطة كلٌة اآلداب إلمتحانات الفصل الدراسً الثانً( المحددة  



 إرشاداخ وتعهيًاخ عايح نهطالب

درجة من  50فً حالة حصول الطالب على =

طبقا للمقٌاس المعلن ٌعد مستوفٌا وناجحا   100

وإن لم ٌصل لتلك النسبة كحد ادنى ٌعد غٌر 

مستوفٌوتتاح له فرصة أخرى بذات الوسٌلة التى 

أدى بها امتحان المرة األولى وذلك فً موعد آخر 

ٌحدده القسم طبقا  لما اعلنه مجلس الوزراء 

جامعة اإلسكندرٌة.ومجلس   



طالب انفزقح األونى قسى اآلحار أسانية ايتحاَاخ 

2019-2020 انخاَىندراسى افى انفصم   



طالب انفزقح انخاَيح شعثح اآلحار أسانية ايتحاَاخ 
2019-2020 ندراسى انخاَىافى انفصم   



طالب انفزقح انخاَيح دراساخأسانية ايتحاَاخ   

2019-2020 ندراسى انخاَىافى انفصم   
 



طالب انفزقح انخانخح آحارأسانية ايتحاَاخ   

2019-2020 ندراسى انخاَىافى انفصم   
 



طالب انفزقح انخانخح دراساخأسانية ايتحاَاخ   

2019-2020 ندراسى انخاَىافى انفصم   
 



انطانةالستالو اتحاث انجدول انشيُى   

ٌبدء تسلٌم األبحاث طبقا  للخرٌطة 

الزمنٌة وقرارات مجلس الوزراء من 

ماٌو وٌنتهً  31ٌوم األحد الموافق 
2020ٌونٌو  21لجمٌع المقرارات   



الب نألتحاث وانًقاالخ انثحخيحانطاستًارج تقييى   



خالص تمنٌاتً بالنجاح والتوفٌق للجمٌع   

وخالص الشكر والتقدٌر لجمٌع أساتذة 

قسم اآلثار على تعاونهم ودعمهم الدائم   

وكل عام وأنتم بخٌر   

 


