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م؟2020-2019كيف يتم امتحان الطالب فى الفصل الدراسى الثانى 

المشمممرول البحثمممى أوالبحمممو أو المقالمممة البحثيمممة أوعلمممع اعتمممماد أسممملوب تمممم ااتفممما  •

ات األنسممب لطبيعممة مقممررىهممهممذا األسمماليبحيممو أنفممى جميممم المقممررات  التكليفممات 

.القسم

كليف وسيلة ااختبار فى المواد ذات الطبيعة العملية   وااحصاء واللغات عبارة عن ت•

اكتسابها من تطبيقى للطالب أو تدريبات عملية تقيس المهارات الفنية والعملية التى تم

.  خالل دراسة المادة العلمية ونظرياتها وقواعدها والتعريفات العلمية بها



كيف يعرف الطالب ما المطلوب منه فى كل مقرر؟

من بوابة جامعة ااسمكندرية Microsoft 365منصةعلىالجامعىباايميلالطالبيدخل

رر لبيمان كل أسمتاذ ممم طالبمى فمى المقمثم ينضم للفصل الدراسى الخاص بالمقرر   ويتواصل 

يوضم  فيمى  PDFأو  Power Pointالبحو أو التكليف المطلوب من خالل ملف بصميغة

مما يتعلم  محاور البحو أو التكليف وبنوده واجراءاتى وطريقة التقيميم وطريقمة التسمليم وكمل

و أو بذلك   ويستمر التواصل من قبل أستاذ المقرر ممم الطمالب منمذ بدايمة ااعمالن عمن البحم

ة الزمنيمة التكليف لإلجابة عن أسئلتهم واستفسماراتهم حتمى موعمد التسمليم المحمدد فمى الخطم

.التى حددها القسم



كيف يسلم الطالب البحث أو التكليف فى كل مقرر؟

:بالكلية   وتفعيلى عن طري  اللينك التالى ITالخطوة األولى ابد من استالم اايميل الجامعى للطالب من وحدة •

•https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2875806539175953&id=10368

0646388570?sfnsn=scwspwa&extid=BzUnsiGJZcKRqpoJ

الحصول على كود المقرر فى كل مادة من أستاذ المقرر والدخول بى على الفصل الدراسى على منصة •

  join classميكروسوفت عن طري  ايقونة 

فصلالعلىالمقرراستاذومعايير التقييم التى يعرضهاالتكليفأوالبحوموضوعاتعلىالطالبيطلم•

.الدراسىى ويتبم التعليمات بدقة مم المتابعة مم أستاذ المقرر حتى اانتهاء من البحو أو التكليف 

.  يسلم الطالب البحو أو التكليف فى الوقت الذى حدده أستاذ المقرر عبر منصة ميكروسوفت •

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2875806539175953&id=103680646388570?sfnsn=scwspwa&extid=BzUnsiGJZcKRqpoJ


إرشادات عامة للطالب

.يقوم الطالب بإعداد بحو أو تكليف فع كل مقرر•

.طالب5-3يجوز أن يشترك فع إعداد البحو الواحد مجموعة تتراوح بين •

دور كمل فع حالة البحوو المشتركة بين مجموعة من الطالب  ينبغع أن يُشار فع مقدمة البحمو إلمى•

.طالب فع البحو والجزء الذي قام بكتابتى

(.وفقا للنموذج المرف  )ينبغع على الطالب االتزام بجميم عناصر البحو •

.يجب كتابة البحو بلغة صحيحة يراعى فيها القواعد النحوية واإلمالئية وقواعد الترقيم•



(تابع ) إرشادات عامة للطالب 

.يمكن استخدام الجداول والصور واألشكال البيانية•

علممى أن 14بمقيمماس خممط Simplified Arabicتممتم كتابممة البحممو بخممط واضمم  •

.16مقياس خط  Boldتكون العناوين ببنط ثقيل 

.يراعى ترقيم الصفحات•

لوب لألسمميراعممى إدراج المراجممم فممع نهايممة البحممو  و صمميالتها صمميالة علميممة وفق مما •

.لالستشهاد المرجععالمنهجع 



(تابع ) إرشادات عامة للطالب 

اسمها يتم مراجعة البحوو المقدمة من الطالب بدقة وعدم قبول أية بحوو مقدممة ممنهم إذا ثبمت اقتب•

أو نقلها كاملة من مصادر أخمرى  أو أنهما تعمد مجمرد نقمال  لمما ورد ب أحمد المقماات أو الرسمائل أو 

.المراجم العلمية

(  A4)تتراوح عدد صفحات المشرول البحثى أو التكليمف ممابين خممس المى عشمرة صمفحات حجمم •

.كلمة بما فيها المراجم2000كلمة وا يزيد عن 1200بحيو ا يقل عدد الكلمات عن 

م حتى يموم 2020مايو 31يبدأ استالم المشروعات البحثية والتكليفات بداية من يوم األحد •

.2020يونية 15



(تابع ) إرشادات عامة للطالب 

  علمى PDFيرسل الطالب المشمروعات البحثيمة أو التكليفمات علمى اايميمل الجمامعى ألسمتاذ المقمرر بصميغة •

األبحماو والتكليفمات ممن قبمل ويمتم تقيميم Microsoft 365المنصمة التمى تمم تحديمدها ممن قبمل الجامعمة وهمى 

.أستاذ المقرر ولجنة وضم وتصحي  األسئلة التى تم تشكيلها فى كل مقرر 

ئيس القسم التمابم فع حال تعذر على الطالب القيام بتسليم بحثى باإليميل الجامعع  فإنى يقوم بتسليمى لمكتب ر•

.( . CD, PDF,JPG, JPEG( لى بأسلوب من األساليب اآلتية 

الذى أعدتى وحدة القياس والتقمويم بالكليمة بإشمراف ممن  Rubricsيتم التقييم وف  ما يعرف بالتقييم المتدرج •

ممات او عمدد وتقوم اللجنة الثالثية بإعداد نموذج للتكليف موضحا بى كل التفاصيل من حيو عدد الكل. الجامعة

ذا ال حروف وطريقة كتابة المراجمم وليرهما ويمكمن ارسمال بعمر المراجمم ااسترشماديى للطمالب  ويعتبمر هم

.النموذج أحد وثائ  التصحي  



(تابع ) إرشادات عامة للطالب 

% 50أو فمع حمال التزاممى ب ) حسب ائحة الكلية(درجة 100درجة من 50فع حال حصول الطالب على •

ر لير مسمتوفع  من معايير التقييم  يعد الطالب مستوفيا وناجحا  وإن لم يصل إلى تلك النسبة كحد ادنى يعتب

قسمم وتتاح لى فرصة أخرى بذات الوسيلة التع أدى بها األمتحان فع الممرة األولمى وذلمك فمع موعمد يحمدده ال

.أو البرنامج ويخطر بى الطالب 

عليى القواعد يعتبر الطالب راسبا فع حال عدم حصولى على النسبة المقررة فع المرة الثانية  وبالتالع يطب •

م المنظمممة لتلممك الحمماات وفمم  ائحممة الكليممة  وتجممرى لممى اإلعممادة فممع العممام القممادم بممذات الوسمميلة والتقيممي

.دون درجات ( راسب/ناج )

بعمد إذا اعتذر الطالب عن آداء اامتحان فع مقمرر أو أكثمر فمع الفصمل الدراسمع الثمانعع يمتم عقمد امتحمان لمى•

.بدون درجات( راسب/ ناج )إنهاء تعلي  الدراسة فع أي فصل دراسع آخر  ويقيم هذا المقرر 



م2020-2019أساليب امتحانات الطالب فى الفصل الدراسى الثانى 

أسلوب اامتحانأستاذ المقررالمقررالفرقة

مقالة بحثيةارالسيد السيد النش. د.أ"النشر الحديو ومؤسساتى" األولى

ااحصاء فى المكتبات " 

"والمعلومات

جيهان محمود السيد. د.أ
حثىبتكليف 

مدخل إلى علم الوثائ  " 

"واألرشيف

نرمين اللبان. د
حثىبتكليف 

مشرول بحثىمنى عبد العزيز. د"نظم المعلومات والمجتمم " 

حثىبتكليف سارة بندقة. د"اللغة األوربية الحديثة " 

بحوكرستينا نظمى . د"مادة اانتساب "



م2020-2019أساليب امتحانات الطالب فى الفصل الدراسى الثانى 

اسلوب اامتحانأستاذ المقررالمقررةالفرق

حثىبتكليف أسماء حسين. د+ لادة عبد المنعم. د.أ"2التصنيف " ةالثاني

بناء وتنمية " 

"المجموعات

أسماء حسين. د+ لادة عبد المنعم. د.أ
حثىبتكليف 

حثىبتكليف جيهان محمود السيد. د.أ"اللغة األوربية الحديثة" 

حثىبتكليف هدى ابراهيم كونة. د"2الفهرسة الوصفية " 

بحونهال فؤاد. د"مادة اانتساب " 



م2020-2019أساليب امتحانات الطالب فى الفصل الدراسى الثانى 

أسلوب اامتحانأستاذ المقررالمقررالفرقة

ة نصوص متخصصة باانجليزي" الثالثة

"فى علم المكتبات والمعلومات

أمانى زكريا الرمادى. د.أ
حثىبتكليف 

مشرول بحثىهانم عبد الرحيم. د.أ"التكشيف وااستخالص " 

إدارة المكتبات ومراكز " 

"المعلومات

نهال فؤاد. د
بحو

بحوأروى جمال الخولى. د"مصادر التراو العربى " 

هاجر . د+ هناء عبده األشقر . د"المواد السمعية والبصرية" 

طلعت
بحو

بحوأمنية خير توفي . د"مادة اانتساب " 



الجدول الزمنى المتحانات الطالب

ااعالن عن الموضوعات البحثية فى كل مقرر7/5/2020من الخميس 

بداية استالم األبحاو والتكليفات من الطالب31/5/2020األحد 

أخر موعد استالم األبحاو والتكليفات من الطالب21/6/2020األحد 
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