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تقديم:
تعتبػر مشػاريع التخػرج الجػء المكمػؿ لمتطمبػات نيػػؿ درجػة اإلجػاءة الجامعيػة اوولػ

(البكػالوريو ) فػي أحػػد

التخصص ػػات العممي ػػة ببػ ػرامج الد ارس ػػة الجامعي ػػة الت ػػي تقره ػػا وتس ػػيرها اوقس ػػاـ العممي ػػة بكمي ػػة الهندس ػػة –جامع ػػة 7
أكت ػػوبر ،حي ػػث يت ػػول الطال ػػب بع ػػد االنته ػػا بنج ػػاح م ػػف د ارس ػػة ع ػػدد م ػػف الوح ػػدات الد ارس ػػية (المق ػػررات الد ارس ػػية

المعتمدة) في حدود  %8.مف عػدد الوحػدات الكميػة المعتمػدة لمتخػرج ،وبالشػكؿ الػهي يمهمػم عمميػا مػف الشػروع فػي
خوض مرحمة البحث العممي .تتحدد المادة العممية لممشروع ومجالم ضمف التخصػص العممػي لمطالػب ،وفػي إطػار
الخطة المعتمدة لمقسـ العممي.

 .1تعريف مشروع التخرج:
المقصػود بمشػػروع التخػرج هػػو عمػػؿ عممػي يقػػوـ بػػم الطالػب عنػػد بمو ػػم مرحمػة تعميميػػة فػػي مجػاؿ تخصصػػم يكػػوف
تحصؿ فيها عم معمومات نظرية وعممية تمهمم لخوض مرحمة البحث العممي ،ويتعرؼ فيهػا عمػ منهجيػة البحػث

العممػي وطػػرؽ وأسػػاليب الكتابػػة العمميػػة قواعػػداد التقػػارير واوبحػاث العمميػػة .مشػػروع التخػػرج هػػو تقريػػر عممػػي يقدمػػم
الطالػػب عػػف موضػػوع محػػدد فػػي مجػػاؿ تخصصػػم يتناولػػم بالد ارسػػة والتحميػػؿ والتجربػػة ،ويتبػػع فػػي كتابتػػم اوسػػموب
العممي الصحيح ويخرجم وفؽ متطمبات وأس

الكتابة العممية الصحيحة.

 .2أهداف مشاريع التخرج:
مشػػروع التخػػرج يمكػػف اعتبػػارت إنتػػاج عممػػي أكػػاديمي ،يهػػدؼ منػػم إل ػ تعويػػد وتعمػػيـ الطالػػب كيفيػػة إعػػداد وكتابػػة
التقارير العمميػة والفنيػة بالشػكؿ الصػحيح وبمػا يتماشػ مػع متطمبػات وضػروريات الكتابػة العمميػة  ،ويمهمػم لخػوض
مار البحث العممي .مف أهدافم اوخرى تعميـ الطالب كيفية تجميع المادة العممية وصيا تها بأسػموب عممػي يبنػ

عمػ ػ التت ػػابع وتسمس ػػؿ المعموم ػػات والفقػ ػرات بحي ػػث يس ػػتطيع الق ػػارن م ػػف خاللهم ػػا فه ػػـ موض ػػوع وطريق ػػة البح ػػث،
والنتائج ،والتعميؽ ،وكؿ ما يتناولم المشروع مف جوانب مختمفة.

 .3أسموب الكتابة:
عند كتابة مواضيع وفصوؿ المشروع البحثية يجب أخه النقاط التالية بعيف االعتبار:
 أف يكوف الكالـ واضحاً ومكتوبا بمغة سميمة.

 أف تكتػػب الجممػػة بأقػػؿ مػػا يمكػػف مػػف اولفػػاظ ويجػػب تحاش ػ الفواصػػؿ الطويمػػة بقػػدر اإلمكػػاف بػػيف أركػػاف
الجممة (الفعؿ والفاعؿ والمبتدأ والخبر).

 كؿ فقرة مف الفقرات التي يتضػمنها المشػروع تكػوف مكونػة مػف مجموعػة مػف الجمػؿ المغويػة المعبػرة بحيػث
يكوف بينها اتصاؿ وترابط وثيؽ إلبراء معن محدد أو لشػرح وتوضػيح حقيقػة واحػدة .ويفضػؿ أف ال تكػوف
الجمؿ طويمة جداً ًً ،واف كاف تقصيرها قميالً مفضالً عم تطويمها.

 .4الكتابــة ومواصفات المشروع:
يعد المشروع بمغة سميمة وواضحة ،وتصفؼ محتوياتم حسب التسمسؿ التالي وبالمواصفات المحددة لكؿ جء :

 1.4صفحة الغالف الخارجي:
وهي صفحة الغالؼ الخارجي لممجمد ،ويجب أف تحتوى عم :
أ-

اسـ الجامعة والكمية والقسـ العممي المختص.

ب -عنواف المشروع.

ج -اسـ الطالب رباعياً.
د-

اسـ اوستاه (أو اوساتهة) المشرؼ (أو المشرفيف) ودرجتم (أو درجاتهـ) العممية.

هػ العبارة التالية:

قػػدـ هػػها المشػػروع اسػػتيفا لمتطمبػػات الحصػػوؿ عمػ الدرجػػة الجامعيػػة اوولػ (البكػػالوريو ) فػػي الهندسػػة

بقسـ  ...........بكمية الهندسة بجامعة  7أكتوبر.
و -الفصؿ الدراسي والعاـ الجامعي.

 2.4الصفحة الداخمية:

يجب أف تحتوي الصفحة الداخمية لمغالؼ عم البيانات الواردة بالنقاط (أ ،ب ،ج ،د ،و) مف صفحة
الغالؼ باإلضافة إل أسما أعضا لجنة المناقشة وتوقيعاتهـ واعتماد أميف المجنة الشعبية لمكمية.

 3.4صفحة الممخص:
ويمخص فيها ببساطة وموضوعية موضوع المشروع مع اإلشارة إلػ أهػـ النتػائج التػي تػـ التوصػؿ إليهػا أثنػا
مرحمة البحث والدراسة.

 4.4صفحة الشكر والتقدير (االعتراف):
ويػػتـ فيهػػا تقػػديـ الشػػكر لمػػف قػػدـ المسػػاعدة لمطال ػب أثنػػا إعػػدادت لممشػػروع مػػف أسػػاتهة وممسسػػات وهيئػػات
وأشخاص بما فيهـ اوستاه (أو اوساتهة) المشرؼ (المشرفيف).

 5.4جدول المحتويات:

وتأتي هػهت الصػفحة (أو الصػفحات) فػي الترتيػب بعػد صػفحة الشػكر والتقػدير ،وتحتػوي عمػ فهرسػة مجدولػة
لمحتويات المشروع بحيث تشمؿ:
أ .المقدمة.

ب .فهر مفصؿ لمفصوؿ اوساسية لممشروع التي بها المادة العممية المتناولة.
ج .فهار لألشكاؿ والرسومات ،والجداوؿ ،والرموء ،واالختصارات ،والمالحؽ.

 6.4المقدمة( :الفصل األول)
يأتي ترتيب صفحة (أو صفحات) المقدمة بعد صفحة (أو صفحات) المحتويات ،ويجػب أف تتنػاوؿ المقدمػة

المسػػألة موضػػوع البحػػث وطبيعتهػػا العمميػػة ،وشػػرح أهميػػة د ارسػػتها ،كػػهلؾ عػػرض بسػػيط لمػػا تتناولػػم الفصػػوؿ أو
اوبواب الرئيسية لممشروع.

 7.4المادة العممية (موضوع البحث):
وفػػي هػهت الصػػفحات يػػتـ تنػػاوؿ موضػػوع المشػػروع الػػهي يمثػػؿ لػػب أو صػػمب المشػػروع ،وتقسػػـ إلػ عػػدد مػػف
الفصػػوؿ النظريػػة والعمميػػة ،وكػػؿ فصػػؿ يتنػػاوؿ جءئيػػة محػػددة مػػف المسػػألة موضػػوع البحػػث ،وقػػد يكػػوف لكػػؿ منهػػا

استقاللية أو خصوصية عما عدات مف الفصوؿ مف وجهة النظر العممية.

 8.4النتائج والمناقشة:

وفي هها الجء المهـ مف المشروع يتـ عرض مػنظـ ومبػوب لكافػة النتػائج المتوصػؿ إليهػا أو التػي تػـ تحقيقهػا

مف الدراسة أو البحث مع مناقشتها ،ويمكف أف تكػوف النتػائج مخبريػة عمميػة أو نظريػة تحميميػة ،ويػتـ عرضػها عمػ
شكؿ بيانات أو أرقاـ مجدولة أو بأشكاؿ ورسومات بيانية أو مخرجات حاسوبية.

 9.4الخالصة والتوصيات:

هػها الفصػؿ يحتػوى عمػ خالصػة مركػءة لمػا تػـ تحقيقػم أو الوقػوؼ عميػم مػف نقػاط مهمػة يتمركػء عمهػا تنفيػػه
المشروع ،أو استنتاجات تتعمؽ بالنتائج المحققة ،ويمكف كتابتم عم شكؿ نقاط متوالية ،كما تػتـ اإلشػارة فػي نهايتػم
إل نقاط أو مواضيع أساسية متعمقة بموضوع أو طرؽ البحث يمكف اعتبارها نقاط إرشادية لمشاريع أخرى.

 1..4المراجع العممية (المصادر التي استند إليها):

وتشمؿ الكتب والمصادر واوبحاث والورقات البحثية وصػفحات مػف شػبكة المعمومػات العالميػة التػي اسػتعاف
بها الطالب فعالُ في إعداد وتجهيء الرسػالة والبحػث .ويػتـ الترتيػب التسمسػمي لمم ارجػع وكػهلؾ أسػموب وطريػؽ تػدوف

المعمومات عنها كالتالي:

أ .الكتػػب العربيػػة :وترتػػب هػػهت الكتػػب حسػػب ترتيػػب الحػػروؼ الهجائيػػة لمقػػب المملػػؼ (ويشػػار إليهػػا فػػي الػػنص
بهػها الترتيػب) مػع عػدـ اعتبػار الممحقػات (مثػؿ ابػػف ،اؿ التعريػؼ و يرهػا) .وتػدوف بياناتهػا باسػـ المملػؼ فمقبػػم

(كما ورد عم الكتاب) ثـ اسػـ الكتػاب فالناشػر ومكػاف طبعػم ورقػـ وتػاريخ الطبعػة التػي اعتمػد عميهػا الباحػث،
وعدد صفحات الكتاب.

ب .الكتػب بالمغػات اوجنبيػػة .وترتػب عمػ حسػب ترتيػػب الحػروؼ الهجائيػة لمغػػة اوجنبيػة لمقػػب المملػؼ .وتػػدوف
بياناتها بمقب المملؼ فاسمم ثـ اسـ الكتػاب فالناشػر ومكػاف طبعهػا وتػاريخ الطبعػة التػي اعتمػد عميهػا الباحػث،
وعدد صفحات الكتاب.

ج .المجالت العممية :يهكر لقب واسػـ (أسػما ) كاتػب المقػاؿ ثػـ عنػواف المقػاؿ أو البحػث يميػم أسػـ المجمػة أو
الدورية وبعدت عدد المجمة التي صدر بها المقاؿ وأخي اًر تاريخ صدور العدد والصفحات المطبوع بها المقاؿ.

د .المػػمتمرات والنػػدوات العمميػػة الموثقػػة :يػػهكر لقػػب واسػػـ (أسػػما ) كاتػػب البحػػث ثػػـ عن ػواف البحػػث يميػػم أسػػـ
الممتمر (الندوة) فمكاف انعقادت وأخي اًر تاريخ االنعقاد والصفحات المطبوع بها البحث.

هػ .صفحات ومواقع شبكة المعمومات العالمية ( وتكتب حسب طريقة ورود اسـ الموقع).

و .بقية المراجع كالتقارير الرسمية واإلحصائيات.
 11.4المالحق:

وهن ػػا ي ػػتـ توثي ػػؽ بع ػػض المعموم ػػات والبيان ػػات أو النق ػػاط هات الص ػػمة الوثيق ػػة بموض ػػوع المش ػػروع أو البح ػػث
ولكنها بكميات كبيرة أو ليسػت ضػرورية لػم ،وال يمكػف وضػعها فػي طيػات المشػروع مخافػة اإلفػراط أو الخػروج عػف

الحجػػـ المحػػدد .ويتطمػػب التنويػػم واإلشػػارة إلػ هػػهت المالحػػؽ خػػالؿ فقػرات وأجػ اء المشػػروع ،ويػػتـ ترقيمهػػا وترتيبهػػا
تسمسمياً حسب ما تـ اإلشارة إليها أثنا الكتابة.

 .5اإلخراج والتنسيق:

إلعطػػا المشػػروع الشػػكؿ المطم ػػوب قواظهػػارت بالصػػورة الصػػحيحة يج ػػب إعطػػا المالحظػػات التاليػػة أهميػػة

خاصة عند اإلخراج:

 استخداـ التعبير المغوي الصحيح مع التقيد بالدقػة واإليجػاء .كمػا يجػب الكتابػة بمغػة صػحيحة خاليػة مػفاوخطا اإلمالئية الشائعة و ير الشائعة.
 التركيء عم استخداـ عالمات التػرقيـ (الفاصػمة ،والقاطعػة ،والشػارحة ،وعالمػات االقتبػا  ،و يرهػا) فػيمواضعها الصحية ،والحرص عم أال يترؾ فراغ قبؿ عالمات الترقيـ قوانما يترؾ فراغ واحد بعدها.

 فػػي حالػػة احت ػوا الرسػػالة عم ػ جػػداوؿ يجػػب اإلشػػارة لهػػا فػػي الػػنص ويكػػوف رقػػـ وعن ػواف الجػػدوؿ أعػػالتمباشرة عند البداية ،ويكتب بنف

نػوع وحجػـ خػط الػنص اوساسػي مغمػؽ مػع التأكيػد عمػ فهػـ محتويػات

ومضموف الجدوؿ مػف خػالؿ عنوانػم دوف الرجػوع لمػنص .ويوضػع الجػدوؿ فػي مكانػم مباشػرة بعػد اإلشػارة
إليم بنف

الصفحة كمما أمكف هلؾ.

 بالنسػػبة لألشػػكاؿ والرسػػومات يجػػب أف يكػػوف رقػػـ وعن ػواف الشػػكؿ أسػػفمم مباش ػرة فػػي المنتصػػؼ ،ويكتػػبنوع وحجـ خط النص اوساسي مغمؽ .يوضع الشكؿ بعد اإلشارة إليػم فػي نفػ

بنف

الصػفحة إها أمكػف

أو في الصفحة التالية عم اوكثر.
 أم ػػا بالنس ػػبة لممع ػػادالت الرياض ػػية فتكت ػػب بواس ػػطة مح ػػرر المع ػػادالت ( )Equation Editorب ػػالحروؼوالرموء الالتينية المتعارؼ عميها والمستخدمة في المراجع العممية ،بحيػث يكػوف اتجػات الكتابػة مػف اليسػار

إل ػ اليمػػيف ،وتػػرقـ فػػي تسمسػػؿ خػػاص بكػػؿ فصػػؿ عنػػد الجهػػة اليمن ػ حسػػب اتجػػات سػػياؽ الكتابػػة .يكػػوف
نوعية الخط ( )Times New Romanبحجـ  12لمرموء اوساسية ،أما اإلضافات بحجـ .1.

 تكتب عناويف اوشكاؿ والجداوؿ بمغة الكتابة ،ويكوف الترقيـ حسب اتجات سػياؽ الكتابػة ،ومتسمسػؿ بتػرقيـيخص كؿ فصؿ مع ضرورة الفصؿ بيف ترقيـ الجداوؿ واوشكاؿ.

 .6الهوامش:

 oمػػف جهػػة التغميػػؼ (ناحيػػة اليمػػيف بالمغػػة العربيػػة ،وناحيػػة اليسػػار عنػػد الكتابػػة بالمغػػة االنجميءيػػة)
تترؾ مسافة  3سنتيمترات.
 oمف جهة نهاية الكتابة (ناحية اليسار في المغة العربية ،وناحية اليميف في المغة االنجميءيػة) تتػرؾ
مسافة  2سنتيمتر.

 oأعم الصفحة يجب ترؾ مسافة  2.5سنتيمتر.

 oفي الصفحة التي بها العنواف الرئيسي لمفصؿ تترؾ مسافة  3.5سنتيمتر أعم العنواف.
 oبالجء السفمي مف الصفحة يجب ترؾ مسافة  2.5سنتيمتر.

 oيقدـ البحث مطبوعاً بالحاسػوب باسػتخداـ محػرر النصػوص  ،Wordمػع م ارعػاة اسػتخداـ النسػخ
الحديثة منم ،كما يجب مراعاة نوعية وحجـ الخط كالتالي:

 .7الطباعة :أف يكتب النص اوساسي بخط  Simplified Arabicحجـ  13عادي.
 .1أف يكتب العنواف الرئيسي بخط  Simplified Arabicحجـ  18مغمؽ.
 .2أف يكتب العنواف الفرعي الرئيسي بخط  Simplified Arabicحجـ  16مغمؽ.
 .3أف يكتب العنواف الفرعي الثانوي بخط  Simplified Arabicحجـ  14مغمؽ.
 مساواة نهايات اوسطر مع ترؾ فراغ ونصؼ بيف السطور. -أف يترؾ مسافة ست نقاط (ف ار يف) بيف كؿ فقرة وأخرى.

 أال يترؾ أي فراغ في صفحة وينتقؿ إل أخرى إال في نهاية الفصؿ أو في حالة الضرورة. أف يسػػبؽ كػػؿ بػػاب بورقػػة مكتػػوب فػػي منتصػػفها رقػػـ الفصػػؿ (مثػػؿ :الفصػػؿ اووؿ) وال تػػدخؿ فػػي تسمسػػؿترقيـ الصفحات (بدوف ترقيـ).

 يرقـ البحث ابتدا مف المقدمة متسمسػالً إلػ نهايػة الم ارجػع وتػرقـ الصػفحات التػي قبػؿ المقدمػة باسػتخداـالح ػػروؼ العربي ػػة حس ػػب ترتي ػػب (أبج ػػد ه ػػوء حط ػػي كمم ػػف س ػػعفص قرش ػػت ثخػ ػه ض ػػظغ) ،أو الح ػػروؼ

الرومانية ( .)...،III ،II ،Iويجب وضع رقـ الصفحة في وسط السطر السفمي.

 .8التفريع :إها قسـ الموضوع إل أقساـ وقسـ كؿ قسـ إل فروع يجب مالحظة ما يمي:
أ.

أف تبدأ أسطر الفروع متأخرة قميالً عف بدأ أسطر اوصوؿ.

ج.

عنػػد اسػػتخداـ الحػػروؼ العربيػػة كجػػء مػػف التفريػػع يسػػتخدـ الترتيػػب (أبجػػد هػػوء حطػػي كممػػف سػػعفص

ب .أف توضع اوسطر هات الرتبة الواحدة متحدة البداية والنهاية.
قرشت ثخه ضظغ) .يجوء استخداـ اورقاـ الرومانية ( )...،III ،II ،Iفي الضرورة.
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 .9مناقشة المشروع:
 عنػػد االنتهػػا مػػف كتابػػة قواخػراج المشػػروع وموافقػػة اوسػػتاه المشػرؼ عمػ هلػػؾ ،يتقػػدـ الطالػػب
إل ػ أمػػيف القسػػـ العممػػي التػػابع لػػم بطمػػب كتػػابي يعػػءءت بموافقػػة المشػػرؼ يطمػػب فيػػم السػػماح
بمناقشة المشروع وتحديد لجنة لمناقشتم.

 يتول القسػـ العممػي تحديػد لجنػة لممناقشػة تتكػوف مػف اوسػتاه المشػرؼ وعضػويف خػريف مػف
أعضػػا هيئػػة التػػدري

تكػػوف تخصصػػاتهـ فػػي نف ػ

مجػػاؿ البحػػث أو أقػػرب مػػا يمكػػف إليػػم،

ويجوء االستعانة بأساتهة مف خارج القسـ أو الكمية أو مهندسيف مػف الممسسػات هات العالقػة

بشرط أف يحمموا درجة الماجستير عم اوقؿ.

 يعمف القسـ بالتنسيؽ مع قسـ الدراسة واالمتحانات وقسـ التسجيؿ عف موعد المناقشة ،ويحػدد
الءماف والمكاف.

 كؿ عضو مف أعضا لجاف المناقشة يدوف مالحظاتم حػوؿ المشػروع ويحػدد النقػاط والفقػرات
المطموب تعديمها ويقدمها مكتوبة إل القسـ والطالب بعد المناقشة مباشرة.

 تعقػػد لجنػػة المناقشػػة جمسػػتها بحيػػث يػػتـ االسػػتماع لعػػرض يقدمػػم الطالػػب عػػف مشػػروعم فػػي
حضور المدعويف والطمبة وأعضا هيئػة التػدري  ،تػـ بعػدها تتحػوؿ إلػ جمسػة مقفمػة ينػاقش

فيها الطالب ويقتصر حضورها عم المجنة والطالب فقط.

 تكوف مناقشة الطالب موضوعية وعممية بحيػث يػتـ التركيػء عمػ مػادة المشػروع دوف محاولػة
امتحاف الطالب في مقررات دراسية أو معمومات بعيدة عف مادة المشروع.

 يتحدد تقييـ المشروع والطالب وفؽ اآلتي:

 .1المــادة العمميــة :اوصػػالة – العمػػؽ – الوضػػوح – العػػرض – اوهميػػة – الشػػمولية –

طريقة التناوؿ – الموضوعية – الدقة – النوعية – الفائدة – الحجـ.

 .2طريقـــــة الكتابـــــة :الوض ػ ػػوح – الس ػ ػػهولة – الع ػ ػػرض – العب ػ ػػارات – المص ػ ػػطمحات –

المواص ػػفات الفني ػػة – التسمس ػػؿ – س ػػالمة المغ ػػة – التنس ػػيؽ – الموض ػػوعية – الم ػػنهج
العممي في الكتابة  -اإلخراج.

 .3المراجــع :اوصػػالة – الحداثػػة  -التخصصػػية – الشػػمولية – الموثوقيػػة – التنوعيػػة –

التعددية.

 تعدؿ درجة المشرؼ بحيث تصبح  %4.عف عمؿ وأدا الطالب خالؿ انجاء المشػروع ،أمػا
 %2.اوخرى يمنحها المشرؼ مف خالؿ جمسػة المناقشػة ( كممػتحف) ،وبالتػالي تكػوف درجػة

المشرؼ كما هي  %6.وتمنح عم مرحمتيف.

 يقػػوـ كػػؿ ممػػتحف بمػػا فػػيهـ المشػػرؼ بمػػؿ النمػػوهج المعػػد لمتقيػػيـ حسػػب الفق ػرات ال ػواردة بػػم
ويحػػتفظ بهػػها النمػػوهج إل ػ أف يقػػوـ الطالػػب بػػعج ار كافػػة التعػػديالت والتصػػحيحات المطموبػػة

منم.

 عن ػػد اس ػػتكماؿ التص ػػحيحات والتع ػػديالت يعم ػػـ الممتحن ػػيف أم ػػيف القس ػػـ العمم ػػي ب ػػهلؾ ويتولػ ػوا
التوقي ػػع عمػ ػ نم ػػوهج الص ػػفحة الداخمي ػػة لمغ ػػالؼ ،وتح ػػاؿ المس ػػتندات لقس ػػـ التس ػػجيؿ ليت ػػول

إعالف النتيجة لمطالب.

 يمنح الطالب مدة ال تتجػاوء أسػبوعيف وجػ ار التصػحيحات والتعػديالت المطموبػة ،وفػي حالػة
التأخير يتحمؿ الطالب التبعية الناتجة عف هلؾ وبما فيها تأخر تخرجم لمفصؿ التالي.

 إها انقضت المدة الممنوحة لمطالب ولـ يستكمؿ التصحيحات والتعديالت وكانػت المالحظػات
الػ ػواردة م ػػف الممتحن ػػيف جوهري ػػة بحي ػػث تض ػػر باومان ػػة العممي ػػة ،فعمػ ػ الطال ػػب إع ػػادة تق ػػديـ

المشروع لممناقشة مرة أخرى بعد استكماؿ المطموب منػم ،وتػتـ المناقشػة أمػاـ نفػ

أمكف هلؾ.

المجنػة إها

واهلل ولي التوفيق
إعداد  /أ.د .جمال عبد الممك

قسم الهندسة الكهربائية

جامعة مصراتة  -كمية الهندسة

بطاقة تقييم وتقدير الدرجات لمشروع تخرج
رقم القيد (…)..……......

أسم الطالب………………………………………………… :

أسم المشروع …………………...............………………… :قسم الهندسة………………:
رم

الموضوع

1

المنهجية العممية()%2.

2

المادة العممية ()%2.

3

األسموب والطريقة ()%2.

4

المصادر والمراجع ()%2.

5

الجهد المبذول ()%2.

المـــجـــمــوع

أوجه التقييم

الدرجة

الموضوعات

4

طريقة التناول

4

العرض

4

األسموب

4

المنهجية

4

األهمية

4

الشمولية

4

الدقة

4

العمق

4

التنوع

4

الوضوح

4

السهولة

4

التسمسل

4

الموضوعية

4

التنسيق

4

األصالة

4

الحداثة

4

التنوعية

4

التعددية

4

التخصصية

4

الحجم

4

االستفادة العممية

4

المعمومات

4

المخططات واإلشكال

4

الموثوقية

4

العالمة الممنوحة

%1..

أسـ الممتحف........................................-:

التوقيع...................-:

