إرشادات نظام احلضور واالنصراف للمحاضرين والطالب
 .1أن يكون للطالب واحملاضرين بصمه وذلك ابحلضور إلدارة نظم املعلومات ابلدور األرضي مببىن كليه التسويق وإدارة االعمال ،مكتب 1001
 .2جيب التزام الطالب واحملاضرين بتسجيل البصمة يف مكان احملاضرة او السكشن او املعمل احملدد وفقا للجدول الدراسي حيث يعترب الطالب واحملاضر غائب يف حاله احلضور يف مكان او ميعاد خمالف.
 .3عند تسجيل البصمة للمحاضرات جيب أن يقوم احملاضر بتسجيل بصمته أوال بعد وقت احملاضرة بدقيقة واحدة على االقل وذلك لفتح احملاضرة مث يليه بصمه واحد للطالب يف الدوول وقبل هناية وقت احملاضرة
يقوم الطالب بتسجيل بصمة اخلروج مث يقوم احملاضر تسجيل بصمة ىف اخلروج ليتم اغالق احملاضرة.
 .4لن حتتسب احملاضرة حضور اال ىف حالة وجود بصمة للطالب بني وقت تسجيل بصمة دوول ووروج احملاضر.
 .5عند تسجيل للسكاشن او املعامل يراعي ان يقوم احملاضر بتسجيل بصمته اوالً وذلك لفتح السكشن او املعمل مث يليه بصمة الطالب يف الدوول وعند تسجيل بصمة اخلروج يقوم الطالب بتسجيل بصمة اخلروج
على ان يليه بصمة احملاضر يف اخلروج حيث انه مل حيتسب السكشن او املعمل حضور اال يف حالة وجود بصمة دوول ووروج للطالب وبني وقت تسجيل بصمة دوول ووروج احملاضر

 .1يتم احتساب بصمة دوول فقط للطالب داول احملاضر حبيث تكون بني الدوول واخلروج للمحاضر.
 .7يتم احتساب احلضور والغياب من أول يوم دراسي ابلفصل الدراسي وليس له عالقة بتاريخ قبول االرشاد.
 .8جيب على احملاضر االلتزام ابستكمال  %75من وقت احملاضرة.
 .9جيب ان يلتزم الطالب ابستكمال  %75من وقت السيكشن او املعمل ووجود بصمة دوول ووروج للطالب بني وقت تسجيل بصمة دوول ووروج احملاضر.
 .10اليعتد ابلغياب اليدوي يف احتساب نسبه احلضور واالنصراف اال يف حاالت معينة مثل (انقطاع التيار الكهرابئي – وجود مشكلة يف أصابع اليد) .مع االلتزام أبرسال النموذج املعتمد من ادارة اجلامعة والل موعد
أقصا يومني عمل وذلك حلل املشكلة واال سوف يتم عدم قبول النموذج.
 .11يتم تنشيط البصمة ابلقاعات بعد عمل اجلدول بيوم عمل.
 .12عند تسجيل البصمة يراعى التأكد من التاريخ والوقت على علي شاشة جهاز البصمة.
 .13عند تسجيل البصمة يراعى التأكد من إظهار الكود ) (IDعلى علي شاشة جهاز البصمة.
 .14ال يوثر ظهور كلمة ) (In ; Outعلى شاشة جهاز البصمة
 .15ميكن القيام بكتابة الكود اخلاص ابلطالب او احملاضر مث الضغط علي  F4, OKوبعد ذلك مث نضع االصبع للقيام ابلبصمة وذلك لتسهيل القيام ابلبصمة .
 .11عند تغيري ميعاد أو مكان أو حماضر جيب تبليغ إدارة نظم املعلومات وكذلك إدارة شئون الطالب قبل هذا التغيري مبوعد ادان  24ساعة وذلك بعد موافقة عميد الكلية.
 .17ميكن للطالب التعرف على نسبه احلضور واالنصراف من والل املوقع االليكرتوين للجامعة
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 .18يف حالة وجود أي مالحظات أو استفسارات جيب التوجه الفوري إلدارة نظم املعلومات مكتب ( )1001قسم احلضور واالنصراف او االتصال على الرقم  19201داولي ( )2000او املراسلة عرب امليل
اخلاصfp@nub.edu.eg

