
 

 أسس التقييم  –مسابقة الملصقات البحثية  –اآلداب والعلوم  كلية لملحق:ا
 

  _____________________________ مشرف المشروع:        _____________________________اسم/ أسماء الطالب         ________________________ اسم المقيم:
 

 ____________________________البرنامج: / القسم _______________________________________________________________________ الملصق:عنوان 
 

 النسبة النقاط (10 من 6 إلى 5)مقبول  (10من  8إلى  7جيد )  (10من  10إلى  9ممتاز ) الفئة 

 %25  شكل الملصق الخارجي  

 

الجودة 

 والجاذبية

  :كل أن على قوية أدلة

 .واضحة واألرقام البيانية الرسوم

  .للقراءة الكفاية فيه بما كبير الخط حجم

 .مزدحمة المعلومات ليست

 الملصق .اإلمالئية األخطاء وخلو للغة الصحيح االستخدام

 .للمشاهدين ابجذ

 :معظم أن على األدلة بعض

  .واضحة واألرقام البيانية الرسوم

  .للقراءة الكفاية فيه بما كبير الخط حجم

 .مزدحمة ليست المعلومات

 .إمالئية أخطاء وجود وعدم للغة الصحيح االستخدام

 .للمشاهدين جذاب ملصقال

 .واضحة ليست واألرقام البيانية الرسوم

 .للقراءة الكفاية فيه بما بيراك ليس الخط حجم 

 .مزدحمة المعلومات 

 .اإلمالئية اخطاء ووجود للغة الصحيح غير االستخدام

 .للمشاهدين جذاب غير ملصق 

 25% 

 %50  محتوى الملصق  

 التنظيم
 معنى ذو وتسلسل لألفكار المنطقي التسلسل الملصق يظهر

 .ةسيالرئي للنقاط وملخص والجداول البيانية الرسوم من

 ذو وتسلسل لألفكار المنطقي التسلسل بعض الملصق يظهر

  .الرئيسية للنقاط وملخص والجداول البيانية الرسوم من معنى

 

 ،األفكار تدفق منطقية وجود: عدم أو قليال الملصق يظهر

 ملخص ،والجداول البيانية الرسوم من معنى تسلسل ذو

 .الرئيسية للنقاط

 10% 

المكونات 

 المطلوبة

 :مهنية محتوى بنوعية المطلوبة المكونات كافة تضمين تم

 .ومختصر واضح الملخص

 .بوضوح مذكورة والفرضيات البحث أهداف

 .موجزة الخلفية/  ةالسابق لدراساتا

 واضحة( اإلحصائي التحليل ذلك في بما) والمنهجية المواد

 .وسليمة

 ./ أهداف واضحة ببيانات مدعومة والمناقشة النتائج

 .المقدمة النتائج على مستندة المترتبة واآلثار اجاتاالستنت

 محتوى نوعية مع المطلوبة المكونات معظم تضمين تم

  :مهنية

 .ومختصر واضح الملخص

 .بوضوح والفرضيات مذكورة البحث أهداف

 .موجزة الخلفية/  السابقة الدراسات

 واضحة( اإلحصائي التحليل ذلك في بما) والمنهجية لموادا

  .وسليمة

 .واضحة أهداف/  ببيانات مدعومة والمناقشة النتائج

 .المقدمة النتائج المترتبة مستندة على واآلثار االستنتاجات

 غير المحتوى داخل تضمينها أو مفقودة المطلوبة المكونات

 :كافي

 .موجز أو واضح غير الملخص

  او غير مذكورة. واضحة غير والفرضيات البحث أهداف

 مذكورة او غير كافية. غيرالخلفية / السابقة الدراسات

او  واضحة غير( اإلحصائي التحليل ذلك في بما) المناهج

  غير صحيحة.

 واألهداف بالبيانات مدعومةغير والمناقشة  النتائج

  .الواضحة

 النتائج على مستندة غير المترتبة واآلثار االستنتاجات

 .المقدمة

 30% 

 %10  .صلة ذو أو/  و مهم ،مبدعا ليس الموضوع . صلة ذو/  مهم ما، حد إلى مبدع الموضوع . صلة ذو أو/  و مهم، ،مبدع الموضوع اإلبداع

 %25  عرض الطالب الشفهي 

 اإللقاء

 :للمحكمين للملخص مثالي القاء

 التواصل على الحفاظ مع الصوت، واضحة لهجة 

 . المحدد بالوقت االلتزام الجأش، رباطة البصري،

 : للمحكمين لخصللم مقبول القاء

 معظم الحفاظ الصوت، واضحة لهجة في كان االلقاء معظم

 الوقت تجاوز الجأش، باطةرو البصري التواصل على الوقت

 طفيف. بشكل المحدد

 :للمحكمين للملخص ضعيف القاء

 التواصل انعدام أو بعض واضحة، غير صوت نبرة 

 .المحدد الوقت تجاوز توتر، البصري،

 5% 

 ملخص البحث 
 المشروع عن باختصار يعبر وموجز، جدا واضح ملخص

 .البحثي

 عن باختصار ويعبر وموجز، واضح الملخص معظم

 .البحثي المشروع

 مترابط غير وتلخيص وطويل، واضح، غير ملخص

 .البحثي للمشروع
 10% 

 أسئلة وأجوبة
 .ومتكاملة مترابطة األسئلة على اإلجابات

  الموضوع عن ةواسع ومعرفة الثقة اإلجابات تظهر 

 .ومتكاملة مترابطة األسئلة على اإلجابات معظم 

 .الموضوع عن المعرفة من جيد مستوى اإلجابات تظهر 

  .مكتملة غير أو/  و مترابطة غير األسئلة على اإلجابات

 .الموضوع حول غير كافية معرفة اإلجابات تظهر
 10% 

  (جمعها ثم ومنلها  المقابلة بالنسبة الثالث اتالفئ من فئة كل في النقاط ضرب) اإلجمالية النتيجة

 

  :إضافية مالحظات   ___________________________________     توقيع المحكم    


