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 السادة المساعدين األكاديميين المحترمينحضرات 
 روع المحترمينػالؼ السادة مديريبوساطة  
 زة المحترمنائب الرئيس لشؤون قطاع غ .بوساطة د 
 نائب الرئيس لمشؤون األكاديمية المحترم. د.بوساطة أ 
 عميد كمية التربية المحترم. أ .ؽ. وساطة دب 
 

 

، وبعد، طيبةتحية   
 

 (5499)التعميمات الخاصة بمقرر مشروع التخرج : الموضوع
 

مشروع فإني أرجو مف حضرتكـ اإليعاز إلى أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية الذيف يشرفوف عمى مقرر 
 :وأىميا المذكور،ر االلتزاـ بالتعميمات الخاصة بتنفيذ المقر ،في فرعكـالتخرج 

بدوف )أف يسند المشروع حسب التخصص، ويستثنى مف اإلشراؼ عمى المشروع حممػة الماجسػتير بنظاـ الشامؿ  -1
. (رسالة

واف يعود ذلؾ إلى رغبة الطالب وموافقة عضو ىيئة  مشروع التخرج، (كحد أقصى) كؿ طالب أو طالبيف أف يعطى -2
 .التدريس المشرؼ عمى المشروع

التي وردت في الدليؿ المتوافر عمى البوابة  ،االلتزاـ الكامؿ لكؿ قسـ بالمعايير والقواعد الفنية والعممية كافة -3
. ما لـ ترد أية تعميمات جديدة بيذا الخصوص ،اوحث الطمبة عمى االلتزاـ بواألكاديمية، 

. صفية لقاءات (8)ما ال يقؿ عف  ة بالمقرر،االلتزاـ بعقد المقاءات الصفية التي تعطى فييا المادة العممية الخاص -4
وفي المشاريع المشتركة بيف طالبيف، ، صحيفة التقويـ المرفقةالبنود الواردة في وفؽ  مشروع التخرجأف يجري تقويـ  -5

أف ويشترط اف تقدـ كؿ ميمة مف قبميما معا إلى عضو ىيئة التدريس المشرؼ عمى المشروع، ومناقشة ما ُقدـ معيما، 
. ـ مراعاة ذلؾ في تقويـ كؿ منيمايت
في الفرع في األسبوع الذي يسبؽ االمتحانات  األكاديميتنظيـ حمقة المناقشة واإلعالف عنيا بالتنسيؽ مع المساعد  -6

جراء التعديالت التي طمبت منو ،والتأكد مف قياـ الطمبة بتصحيح األخطاء النيائية في نياية الفصؿ، ـ بعد المناقشة وا 
 .ةخ النيائيفي النس

في حاؿ تبيف أف المشروع منقوؿ أو منسوخ بكاممو مف االنترنت أو غيرىا، توضع عالمة صفر جامعي لمطالب  -7
مع ضرورة قياـ عضو ىيئة التدريس بكتابة تقرير عف مثؿ ىذه الحاالت لمسؤوؿ الممؼ بوساطة مدير الفرع . (35%)

 نسخة معدلة
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يتطمب مف عضو ىيئة التدريس المشرؼ عمى الطالب، االطالع عمى ما ينجزه الطالب أوال : مالحظة) .وعميد الكمية
بأوؿ، وتزويده بالتغذية الراجعة، عندئذ بإمكانو اكتشاؼ أف كاف المشروع منسوخ أـ ال، حتى يعالج الطالب األمر قبؿ 

 .  (وصولو إلى مرحمة المناقشة
ـ مراجعة المشرؼ خالؿ ىذه الفترة، وعد ،األولى لمقرر مشروع التخرج لقاءاتاألربعة في حاؿ تغيب الطالب عف  -8

. ، التخاذ اإلجراءات الالزمةإبالغ المساعد األكاديمي في الفرعيتطمب مف عضو ىيئة التدريس 
ويطمب مف . بعد المناقشة لعضو ىيئة التدريس المشرؼ عميو (CD)أف يسمـ الطالب نسختيف مف مشروعو مع  -9

رساؿ واحدة منيا إلى مسوؤؿ ممؼ مشروع التخرجأصحاب المش . اريع المتميزة، تسميـ نسختيف مجمدتيف، وا 
  .حسب النموذج المرفؽضرورة توحيد المعمومات العامة عمى صفحة الغالؼ  -10
الذيف  بةالطؿعف اإلجراءات اإلشرافية التي قاـ بيا، مرفؽ بو قائمة بأسماء  شامالًا  اًا تقريرعضو ىيئة التدريس  يقدـ -11

 .أسبوعيف مف نياية الفصؿ الدراسي أقصاهفي موعد أشرؼ عمييـ وعناويف أبحاثيـ، 
بإمكاف عضو ىيئة التدريس التواصؿ مع مسؤوؿ ممؼ مشروع التخرج أو عميد الكمية، لالستفسار عف األمور  -12

 .التي يحتاجيا
 
 
 
 

وتفضموا بقبول فائؽ االحترام والتقدير،،، 
 
 
 
 

                                                  
حسني عوض .د                    

األولى   المرحمة األساسية. ؽ.ر  
  م التربية العممية ومشروع التخرج.م
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