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  ألية رفع األبحاث وتسليمها للكنتروالت 
  طبقا  2020 /28/6حتى يوم  31/5/2020إعتبارا من يوم األحد الموافق  تسليم األبحاثيبدأ

 .للجدول المعلن

 اي مشروع بحثي من اي قبل حيث لن ي الجامعيترونى لكأل من تفعيل البريد االطالب تأكد يجب أن ي

 ترونى الرسمى. لكأل البريد ابريد اخر اال 

  تم تسميته برقم جلوس الطالب وكود الفرقةوع البحثي المراد رفعه المشر أن يجب ان يتأكد الطالب . 

 (25FA)  يجب ان يكتب كاالتي:  (FA) الفرقةكود  يليه ( 25 )لطالبا جلوسقم ر  كتابةمثال : 

 السنة الدراسية كود الفرقة

FA الفرقة األولى للكلية 

FB الفرقة الثانية للكلية 

FC الفرقة الثالثة للكلية 

FB 

 
 الفرقة الثانية للبرنامج التجسيري 

FS1 

 
 الفرقة األولى للبرنامج المتخصص

FS2 

 
 متخصصالفرقة الثانية للبرنامج ال

FC1 

 
 الفرقة األولى للبرنامج المكثف

FC2 الفرقة الثانية للبرنامج المكثف 

FT الدمرداش الفرقة األولى للمعهد الفني 

FTS الفرقة األولى للمعهد الفني التخصصي 

   طبقا للجدول المعلنيتم دخول الطالب على الرابط الخاص بالمادة المقرر رفع االبحاث العلمية بها 
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   هاالخاص بالمادة المقرر رفع استمارة رفع البحث الضغط على الرابط  يتم تحويلك على نموذج اوبعد 

  يجب مالء بياناتك بعناية واتباع الخطوات المطلوبة في التسجيل وعدم ترك اى خانة فارغة 

  ( في الصفحة يقوم الطالب برفع البحث على النموذج المخصص لرفع األبحاث الخاص بكل مادة

 (المادة بأسبوع رفع بحث و الذي سوف يرسل على موقع الكلية مع جدول المادة قبل موعدلية التا

 .وفقا للمواعيد المحددة مع  األلتزام التام بالمواعيد المعلنة بالجداول الرسمية
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 كتابة األسم رباع  

 كتابة رقم الجلوس

 كتابة األيميل الجامع  فقط

 كتابة الفرقة

 PDFبصيغة  تحميل الملف 

 Wordبصيغة  تحميل الملف 

  مةبعد وضع عل   .Subالبد من الضغط عىل 
 

 ألسم المادة انتبه
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   بعد وضع عالمة  .Submitالبد من الضغط على  بياناتك ورفع البحثكل فور االنتهاء من تسجيل 
 للطالب على البريد الجامعي الخاص به باتمام عملية التسجيل  رسالةتم ارسال ي لكي

 فى حالة وجود اى مشكلة يتم مخاطبة البريد الخاص بكنترول الفرقة التابع له الطالب. 
 البريد الخاص بكنترول الفرقة المختلفة

Email: control-year1@nursing.asu.edu.eg لكليةأيميل كنترول الفرقة األولى ل 

Email: control-year2@nursing.asu.edu.eg أيميل كنترول الفرقة الثانية للكلية 

Email: control-year3@nursing.asu.edu.eg أيميل كنترول الفرقة الثالثة للكلية 

Email: control-bridge@nursing.asu.edu.eg  أيميل كنترول الفرقة الثانية للبرنامج التجسيري 

Email: control-specialized1@nursing.asu.edu.eg أيميل كنترول الفرقة األولى للبرنامج المتخصص 

Email: control-specialized2@nursing.asu.edu.eg أيميل كنترول الفرقة الثانية للبرنامج المتخصص 

Email: control-condensed@nursing.asu.edu.eg  الثانية للبرنامج المكثف،أيميل كنترول الفرقة األولى 

Email: technical-institute@nursing.asu.edu.eg الدمرداش أيميل كنترول الفرقة األولى للمعهد الفني 

Email: technical-specialized-

institute@nursing.asu.edu.eg 
 أيميل كنترول الفرقة األولى للمعهد الفني التخصصي

Email: centeral-control@nursing.asu.edu.eg  الدراسية الفرق  مركزي لجميعالكنترول الأيميل 
  

  )مباشرة  لرفع ا بعديقوم عضو الكنترول المسؤل عن المادة باستالم البحث و ارسال رسالة )تم األستالم
 تأكيد األرسال.ويقوم الطالب بعمل سكرين شوت لكل مادة لتأكد الطالب من 

  )صباحا  10( من الساعة 01110997330األتصال على رقم )اذا لم يتم استالم رسالة )تم األستالم
 عصرا . 4الى 

  البريد األلكترونى الرسمى للكنترول في اليوم في حالة أرسال ملف فارغ أو مادة أخرى ستصلك رسالة من
حث المطلوب للمادة و في هذه الحالة سيعتبر الطالب بانه لم يتم استالم البظهرا  1التالي حتى الساعة 

 غائب في المادة .
 بحث فردي لكل مادة.رفع يقوم كل طالب ب 
  مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد أبحاث عدم قبول اية

أو متشابهة مع زميل أخر او يكون نسبة  ميةمجرد نقاًل لما ورد بأحد المقاالت أو الرسائل أو المراجع العل
% وفي هذه الحالة سيعتبر الطالب راسب في البحث وعليه التقدم مرة أخرى في 20األقتباس اكثر من 

 الدور الثاني.

 


