
       

قواعد اإلختبارات النهائية 
للفصل الدراسي الثاني 2019 - 2020 

لطالب فرق النقل ( اإلعدادية - األولى - الثانية - الثالثة ) 

أوالً : املقررات النظرية : 

التوقیتاتالتكلیفات

التقییم النھائي

یـقوم الـطالـب بـإعـداد بـحث فـي أحـد الـموضـوعـات الـتي یحـددھـا أسـتاذ •
الـمقرر وتـكون ذات صـلة وثـیقة بـمحتوى الـمقرر (عـلى أن یحـدد الـقائـم 

بالتدریس خمسة موضوعات على األقل یختار منھا الطالب واحداً).  
یـتابـع اسـتاذ الـمقرر مـع الـطالب تـطور االنـجاز فـي الـبحث فـي الـمدة مـن •

بدایة شھر مایو حتى نھایتھ. 

من یوم 
  2-5-2020

حتى یوم 
28-5-2020

یـتم تسـلیم الـبحث بـإرسـالـھ مـن الـبریـد اإللـكترونـي الـجامـعي لـلطالـب إلـى •
البرید اإللكتروني الخاص بالكنترول في الیوم المحدد للتسلیم. 

• Word &  PDF  یسلم البحث بصیغتي
التقییم النھائي تكون نتیجتھ (ناجح أو راسب)•

 31-5-2020 
إلى 

 15-6-2020 
  

وفق جدول 
االمتحانات المعد من 

قبل الكلیة

مكونات البحث 
المطلوب 

(وفق النموذج 
الموفق) 
مرفق1 

صـفحة الـغالف وتـشمل شـعار الـجامـعة والـكلیة وعـنوان الـبحث وبـیانـات الـدارس واسـم 1.
المقرر واستاذ المقرر. 

ملخص البحث ( فى حدود من 150 إلى 200 كلمة). 2.

مقدمة للبحث وعرض لألھداف. 3.

عرض لراي الدارس فى الموضوع بصورة واضحة من خالل تفنید ما توصل الیھ . 4.

عـرض عـلمى مـنھجى لـلموضـوع مـع االخـذ بـاالعـتبارات الـعلمیة والـتطبیقیة واخـالقـیات 5.
البحث العلمى النجاز البحث. 

 عرص لنتائج البحث والمستخلص. 6.

عرض للمراجع (العربیة ، األجنبیة ، مواقع االنترنت) بشكل علمى ممنھج . 7.

أن ال یقل البحث عن 10 صفحات وال یزید عن 15 صفحة 8.

.9 Times New Roman نوع الخط

مقاس الخط للعناوین الرئیسیة Bold 14  ، النص مقاس 12  10.

ترقیم الصفحات11.



       

ثانياً : املقررات العملية : 

التوقیتاتالتكلیفات

التقییم النھائي

یـقوم الـطالـب بـإعـداد مشـروع تـطبیقي فـي أحـد الـموضـوعـات الـتي یحـددھـا •
أسـتاذ الـمقرر وتـكون ذات صـلة وثـیقة بـمحتوى الـمقرر (یحـدد الـقائـم 

بالتدریس ثالثة موضوعات على األقل یختار منھا كل طالب واحداً). 
یـتابـع اسـتاذ الـمقرر مـع الـطالب تـطور االنـجاز فـي المشـروع الـتطبیقي فـي •

المدة من بدایة شھر مایو حتى نھایتھ. 

من یوم 
  2-5-2020

حتى یوم 
28-5-2020

یـتم تسـلیم المشـروع بـإرسـالـھ مـن الـبریـد اإللـكترونـي الـجامـعي لـلطالـب إلـى •
البرید اإللكتروني الخاص بالكنترول في الیوم المحدد للتسلیم. 

يـعد الـطالـب عـرضـاً تـقديـمياً مـصحوبـاً بـتعليق صـوتـي (مـن 3 - 5 دقـائـق) •
(إن أمكن) يشرح فيه كافة جوانب املشروع التطبيقي وكافة مراحله. 

• Power Point &  PDF  یسلم البحث بصیغتي

التقییم النھائي تكون نتیجتھ (ناجح أو راسب)•

 31-5-2020 
إلى 

 15-6-2020 
  

وفق جدول 
االمتحانات المعد من 

قبل الكلیة

مكونات البحث 
التطبیقي المطلوب

صـفحة الـغالف وتـشمل شـعار الـجامـعة والـكلیة وعـنوان الـبحث وبـیانـات الـدارس واسـم 1.
المقرر واستاذ المقرر (وفق النموذج المرفق). مرفق 2 

نبذة عن المشروع (علي حسب المقرر) . 2.

الھدف من المشروع المقدم . 3.

مـراحـل المشـروع : حسـب نـوعـیة الـمقررالـعملى  (ویـمكن أن تشـتمل عـلى الـمراجـع الـتى 4.
استند الیھا الطالب أثناء مرحلة الدراسة). 

استعراض المراحل المختلفة  مصحوبة باألمثلة والصور والتعلیقات المكتوبة . 5.

تفاصیل الفكرة النھائیة ( نتائج المشروع). 6.

الـتوصـیات (الـتغذیـة الـمرتـدة المسـتمدة مـن مـالحـظات الـطالب عـلى مـوضـوع المشـروع نـفسھ 7.
بھدف التطویر والتحسین) .



       

مرفق 1 

نموذج مشروع بحثى لمقرر: .................. 

عنوان المشروع البحثى: ..........................................................................  

(عنوان مناسب یعبر جیدا عن البحث ، باللغتین العربیة واإلنجلیزیة) 

اسم الطالب:  2019/2020العام الجامعي:

كود الطالب:  الثانيالفصل الدراسي:

القسم :المقرر:

الفرقة:كود المقرر:

المستوى:استاذ المقرر:

	االیمیل الجامعي: التاریخ:



       

عناصر البحث

( من 150 - 200  كلمة ) (ویشتمل باختصار فكرة البحث و الھدف منھ وعناصر البحث)امللخص:

یـتم تـقدیـم مـوضـوع الـبحث بـشكل مـختصر، حـیث تـعرض الـمشكلة الـرئیسـیة لـلبحث المحـدد وسـبب املقدمة  : 
اختیاره مع توضیح بعض المصطلحات والمفاھیم المستخدمة، وعرض دراسات سابقة إن وجدت.

اهداف 

البحث :

یـجب أن یـكون الھـدف أو مجـموعـة األھـداف الـتي یـدونـھا الـطالـب مـرتـبطة بـموضـوع الـبحث وال تـحید 
عـنھ، یـنبغي أن تـصاغ األھـداف بـشكل واضـح بـعیدًا عـن الـمسمیات واأللـفاظ الـغریـبة ، ویـجب أن 

تكون األھداف قابلة للقیاس حتى یتحقق الغرض منھا في الحصول على النتائج بنھایة البحث.

موضوع 

البحث :

فـي ھـذا الـقسم یـبدأ الـطالـب جـمع الـمادة الـعلمیة مـن عـدة مـصادر لشـرح الـموضـوعـات الـتي طـرحـھا 
لـلدراسـة، بـذكـر أسـبابـھا، ونـتائـجھا، ومـدى تـأثـیرھـا ، بـحیث یـذكـر كـل مـا سـبق بـأسـلوب عـلمي 

وموضوعي، ومنطقي، ومجرد وبعید عن أي اعتبارات أخرى. 

ویـشمل ھـیكل الـبحث عـلى الـموضـوعـات الـتى سـیتناول الـطالـب عـرضـھا مـن خـالل الـبحث، ویـنقسم 
الـى مـوضـوعـات رئیسـیة تـندرج تـحتھا مـوضـوعـات فـرعـیة مـدعـومـة بـالـصوة واالشـكال ومـنسوبـھ الـى 

مصادرھا العلمیة ، كما یلي: 

شرح عام للموضوع . -

عرض عام لألفكار عن الموضوع ورؤیة الطالب لھ وتصوره االولى قبل الدراسة. -

تنظیم البیانات وتحلیلھا بعد جمع البیانات التي تخدم المشكلة المحدّدة. -

یستخدم الطالب عدة أسالیب لتنظیم البیانات والمعلومات ، كالجداول ، أو األشكال ، أو -
الرسومات البیانیّة ، أو قد یستخدم األسالیب اإلحصائیّة وغیرھا. 

تحلیل الدراسات التى تم الوصول الیھا  للخروج باستنتاجات. -

عرض النتائج النھائیة التى توصل الیھا البحث.-

النتائج  :
یـصیغ الـطالـب الـنتائـج بـعد دراسـتھ الـشامـلة لـموضـوع الـبحث، وعـند عـرضـھا ال بـد أن تـكون مفسـرة 
ومـوضـحة، وأن تـكون مـدعـمة بـالخـطوات الـعلمیة الـتي تـوصـل بـھا الـباحـث لـنتائـجھ، ویـتم كـتابـتھا فـي 

نقاط محددة (ال یقل عن  ثالث نقاط)

املراجع 
العلمية :

تـوثـیق الـمعلومـات الـتي كـتبھا الـطالـب فـي الـبحث، مـن خـالل وضـع قـائـمة بـالـمصادر الـتي لـجأ إلـیھا 
خالل كتابة بحثھ،  وترتب أسفل بعضھا حسب الترتیب الھجائي للغة العربیة. 

طریقة كتابة المراجع: 

الكتب : اسم الكاتب – اسم الكتاب – جھة النشر – رقم الطبعة – البلد – السنة - رقم الصفحة. -

الرسائل : اسم الكاتب – اسم الرسالة – ماجیستیر/دكتوراة – الكلیة – الجامعة – السنة - رقم -
الصفحة. 

االبحاث : اسم الباحث – اسم البحث – جھة النشر – السنة - رقم الصفحة. -

مواقع شبكة االنترنت.-



       

إعتبارات التقييم الشكلية:  

تـصمیم الـبحث : مـن حـیث مـقدرة الـطالـب عـلى إنـجاز األھـداف الـمذكـورة، مـدى الـتزامـھ بـاالسـلوب الـعملى والـطرق 1.
واإلجراءات التي أوصلتھ إلى  النتائج. 

االھـتمام بـتوثـیق الـمادة الـعلمیة الـمتعلقة بـكل جـزء مـن الـبحث ونسـبھا إلـى الـمراجـع الـعلمیة ، بـذكـر اسـم الـمصدر والـمؤلـف 2.
والصفحة . 

ادراج أحدث ما توصلت إلیھ المعرفة في مجال البحث. 3.

عرض وجھة نظر الطالب بشكل واضح وابراز شخصیتھ من خالل مناقشتھ للموضوعات التى طرحھا فى البحث . 4.

االھـتمام بـدعـم الـبحث بـالـصور الـتوضـیحیة والـرسـوم الـبیانـیة والجـداول والـتعلیق عـلى كـل مـنھا بـشكل یـوضـح سـبب اسـتخدامـھا 5.
فى البحث. 

مدى االلتزام بموضوع البحث وعدم التطرق إلى مناحى اخرى ال تخدم الموضوع ولیست ذات صلة . 6.

التزام اخالقیات البحث العلمى من عدم النقل واالقتباس من دراسات اخرى دون االشارة الى ذلك بشكل علمى ممنھج . 7.

بیان معاني الكلمات الغربیة الوارد ذكرھا في البحث وتعریف المصطلحات العلمیة بدقة . 8.

األھتمام بقواعد اللغة واإلمالء وعالمات الترقیم ، تنسیق البحث بشكل الئق.  9.

اعتبارات التقييم االجرائية : 

اإللتزام بالمتابعة مع استاذ المادة واطالعھ على  كل مرحلة من مراحل البحث. 1.

احترام الجدول الزمنى للبحث الذى یقدمھ استاذ المقرر ومواعید التسلیم . 2.

االلتزام بأى اعتبارت شكلیة تفصیلیة یقرھا استاذ المادة من واقع رؤیتھ لطبیعة المقرر وآلیات تدریسھ . 3.



       

مرفق 2 

نموذج مشروع تطبیقي لمقرر: .................. 

عنوان المشروع التطبیقي: ..........................................................................  

(عنوان مناسب یعبر جیدا عن البحث ، باللغتین العربیة واإلنجلیزیة) 

اسم الطالب:  2019/2020العام الجامعي:

كود الطالب:  الثانيالفصل الدراسي:

القسم :المقرر:

الفرقة:كود المقرر:

المستوى:استاذ المقرر:

	االیمیل الجامعي: التاریخ:


