آلية عمل اللجان بالكلية
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1
2
3
4
5

األحد
تسليم الخطط من
لجنة األخالقيات
لجنة البحوث
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لجنة الدراسات
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األربعاء

الخميس
جمبع المذكرات
تسلم لمجلس الكلية

تسليم الخطط من
مجلس الكلية
األسبوع الثاني
لجنة البحوث
مجلس الدراسات
األسبوع الثالث
مجلس الجامعة
لجنة األخالقيات
األسبوع الرابع
تتسلم سكرتارية لجنة البحوث خطط األبحاث من األقسام من األحد الثاني وحتى األحد الرابع من الشهر (األبحاث التي ترد بعد ذلكستدخل الدورة التي تليها)
يتم توزيع الخطط على أعضاء اللجنة للمراجعة والتعديل ووضع تاريخ اليوم والرقم المسلسل على الخطة وتسجيلها بدفتر لجنة البحوثوإلكترونيا
 3أيام من
تجتمع اللجنة يوم األحد الثاني من الشهر التالي ويكون القرار تسليم الخطط إلى لجنة األخالقيات أو إعادته للقسم في خاللإجتماع اللجنة ويتم تسجيل القرار وتاريخه
تقوم سكرتارية لجنة البحوث بتسليم الخطط إلى سكرتارية لجنة األخالقيات بعد اعتمادها وذلك فى خالل ثالثة أيام من تاريخ اعتماد لجنةالبحوث وحتى يوم األربعاء من األسبوع الثانى من الشهر
 -تتأكد لجنة األخالقيات من وجود الملخص العربى والموافقة المستنيرة وامضاء المشرفين ورئيس لجنة البحوث على الخطة

 - 6وضع تاريخ اليوم والرقم المسلسل على الخطة وتسجيلها بالدفتر
 - 7توزيع الخطة البحثية على األستاذ الدكتور /عضو لجنة أخالقيات البحث العلمى
 - 8تواصل الطالب مع األستاذ الدكتور /عضو اللجنة لالنتهاء من المراجعة الفنية للخطة
 - 9تعتمد الخطة البحثية بعد المراجعة فى محضر اللجنة
 - 10يقدم الطالب الخطة البحثية بعد المراجعة واعتمادها من عضو اللجنة المراجع للخطة وتقدم مع النسخة صورة منها لسكرتارية اللجنة
مع خطة البحث قبل التعديل.
 - 11تسلم سكرتارية لجنة األخالقيات البروتوكوالت التى تم مراجعتها الى سكرتارية لجنة الدراسات العليا يوم األحد من األسبوع األول
ومرفق بها بيان باألبحاث
 - 12إذا لم يتم تواصل الطالب مغ سكرتارية لجنة أخالقيات البحث العلمى سترد البروتوكوالت الى القسم المعنى.
 - 13تراجع وتعتمد األبحاث في لجنة الدراسات األثنين األول من الشهر بعد التأكد من وجود توقيعات المشرفين – لجنة البحوث – لجنة
األخالقيات
 - 14تجتمع لجان العالقات الثقافية والمكتبات األسبوع األول من الشهر
 - 15يتم عمل مذكرات لمجلس الكلية بجميع مواضيع الدراسات العليا والعالقات الثقافية والمكتبات وتسلم لمجلس الكلية يوم الخميس من
األسبوع األول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أد .عال فاروق لهيطه

