تعليمات مشاريع التخرج ()2( + )1
 .1طرح مشروع التخرج ( )1وتشكيل المجموعات واختيار المشرفين:
( )1يتم طرح ثالثة مشاريع من قبل القسم مع نهاية األسبوع الثاني.
( )2يقوم الطلبة بتشكيل المجموعات فيما بينهم ومن ثم يقوم أعضاء كل مجموعة باختيار المشروع الذي يرغبون العمل
عليه بنموذج خاص موقع من قبلهم دون تحديد المشرف وتسليمها للقسم قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
( )3تتكون كل مجموعة من طالبين في حدها األدنى الى أربعة طلبة في حدها األقصى.
 .aال يجوز تحت أي ظرف العمل على المشروع منفردا.
 .bال يجوز تحت أي ظرف حل او تغيير أي مجموعة.
 .cال يجوز ان تكون المجموعة من اقسام مختلفة.
 .dال يجوز ترصيد عالمات المشاريع.
 .eيجب ان يكون كل اعضاء المجموعة مسجلين لنفس مساق مشروع التخرج.
 .fيعلن أسماء الطلبة الذين لم ينجحوا في تشكيل مجموعات ويمهلوا لنهاية السبوع الثالث لتعديل أوضاعهم.
 .gفي نهاية األسبوع الرابع ،تشكل مجموعات عشوائية من الطالب المتبقين.
( )4يسمح لعضو هيئة التدريس اختيار مجموعة واحدة فقط لألشراف عليها باالتفاق مع المجموعة.
( )5يتم توزيع باقي المجموعات على اعضاء الهيئة التدريسية الغراض توزيع العبء التدريسي بشكل متوازن وبشكل
عشوائي.
( )6االشراف اجباري لجميع أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه اال اللذين يرغبون بإكمال عبئهم تدريسيا فقط.
( )7تعلن لجنة مشاريع التخرج قائمة نهائية بهذه المجموعات وأسماء المشرفين عليها مع نهاية األسبوع الرابع.
( )8يتم تبليغ لجنة مشاريع التخرج عن أي تغيير في عنوان أو موضوع المشروع من خالل المشرف مع بيان األسباب.
( )9ال يجوز تغيير المشرف أو موضوع المشروع عند اإلنتقال من المساق (ع ح  )491الى المساق (ع ح  )492إذ أنهما
بمثابة مساق واحد يُحضّر فيه األول للثاني.
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تفصل لجنة المشاريع في الحاالت الخاصة.

 .2تعليمات متابعة الطلبة
( )1يحدد مشرف المجموعة لقاء اسبوعي لطلبة المجموعة والحضور اجباري لجميع الطلبة.
( )2يسجل المشرف حضور لطلبة المجموعة ويفصل الطالب في حال غيابه ما نسبته  %20من القاءات.
( )3تسجل محاضر االجتماعات و ترفق مع التقرير النهائي للمشروع و يوضح في كل محضر وقت اللقاء والحضور
واالنجازات التي اتمت من وقت اللقاء السابق والمخطط انجازه الى وقت اللقاء الالحق.

 .3التقارير

االطار العام لتقاريرالمشاريع تكون كماهي مرفقة بحيث يحتوي تقرير مشروع  491اول ثالث فصول باالضافة الى
المراجع والمرفقات ويحتوي تقرير مشروع  492على كل االجزاء.

 .4تشكيل لجان مناقشة مشروع التخرج ( )1ومشروع التخرج (:)2
( )1يتم تشكيل لجان لمناقشة المشاريع من قبل لجنة مشاريع التخرج بواقع لجنة لكل مشروع مقترح بحيث تقوم كل
لجنه بمناقشة جميع المجموعات المسجله لهذا المشروع ويجب ان يحضر مشرف المجموعة مناقشة مجموعته.
( )2يعلن القسم جدول مناقشات المشاريع بما يتناسب مع تعليمات الجامعة.
( )3تكون المناقشات مغلقة ويحضر اعضاء كل المجموعات في قاعة المناقشة من بداية المناقشات و يبقوا في قاعة
المناقشات حتى نهاية جميع المناقشات.
( )4يتم تقييم المشاريع بعد مناقشتها من قبل اعضاء اللجنة والمشرف كل حسب نماذج التقييم المرفقة وتوضع عالمة
اللجنة من قبل اعضاء اللجنة بشكل منفرد.
( )5تسلم نماذج التقييم لرئيس القسم مباشرة بعد انتهاء المناقشات.

