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 :عنوان البحث

 :أسماء الطلبة المشاركون في إعداد البحث الفصل الدراسي:

:رقم القيد  الطالب األول  

:رقم القيد  الطالب الثاني  

:رقم القيد  الطالب الثالث  

 إسم اإلستاذ المشرف: :البحث تخصص

 :المقييم اإلستاذ إسم مالحظات:

 
مجموع 

 الدرجة

 اتالدرج

 المعطاة

 اتالدرج

 القصوي
األسئلة المعايير و  ت المحور 

  3   ًًعنوان  ؟و شبيم ألهى يفشداد انذساسخهم تى صٍبغخ انعُىاٌ ثشكم عه

 البحث
1.  

 5  انعُىاٌ يختصش و واضح وٌعكس يىضىع انذساسخ 

  2  إختيار  ؟تخصص انجبحث قًٍخ عهًٍخ فً يجبلو نه  هم انًىضىع نه اهًٍخ فً يجبل انذساسخ

 الموضوع
2.  

 3   ؟يشتجطب ثطجٍعخ انًجتًع انزي ٌعٍش فٍه انجبحثهم انًىضىع 

  5  هم تى صٍبغخ انًستخهص ثشكم يفهىو و واضح ثحٍث ٌعطً فكشح شبيهخ عهى انجحث؟ 

.3 المستخلص   2  صٍبغخ انًستخهص تعكس صىسح أهى انُتبئج انًحققخ فً انجحث 

 5  تى ركش أهذاف انجحث ثشكم واضح فً انًستخهص 

  4   ؟انًقذيخ يشتجطخ ثبنًىضىع استجبطب يجبششاهم 

مقدمة 

 الدراسة
4.  

 5  ؟هم انًقذيخ ال تعتًذ عهً االقتجبسبد انكثٍشح 

 5  ؟هم انًقذيخ ٌتضح فٍهب اهى َتبئج انذساسبد انسبثقخ   

 4  انًقذيخ تعكس قىح انطبنت فً انًطبنعخ و جًع انجٍبَبد 

 4   انسبثقخ و اإلستفبدح يُهب فً انذساسخ انحبنٍختى تىظٍف َتبئج انذساسبد 

 3  أهذاف انجحث و فشضٍتخ يسشدح ثطشٌقخ واضحخ فً َهبٌخ انًقذيخ 

 
5 

  هم انجحث ٌعتًذ عهى يشجعٍبد انعهًٍخ انحذٌثخ و انسبثقخ و سشدهب ثشكم َقذي و يشتجظ

 ثبنجحث انًعذ؟ 

  3  أهداف الهذافتعكس او واضحخ ويحذدحانجحث  فشضٍخ 

 وفرضية

 البحث

5.   2   ؟انجحث ضًٍ تخصص انجبحث ويفٍذح فً انتخصص هذفهم 

 2   ؟ًثم اضبفخ نهًعشفخ فً يجبل انتخصصٌانجحث  هذفهم 

  2   ؟انعهًٍخ انًتفق عهٍهب نألسسهم تى اختٍبس انعٍُخ وفقب 

 المعالجة
  اإلحصائية
 و النتائج

6.  

 2   ؟االحصبئٍخ انًُبسجخ نطجٍعخ انجحث انحبنًهم تى تطجٍق االسبنٍت 

 5  سشد انُتبئج فً ثبة انُتبئج ثطشٌقخ واضحخ فقظ دوٌ تفسٍشهب أو سثطهب ثُتبئج سبثقخ 

 
3   تى تصًٍى أدواد جًع انجٍبَبد و انًعهىيبد ثشكم عهًً صحٍح، و إختٍبس اإلسهىة

 انعهًً انًُبست نتحهٍههب

 ML845-02    نموذج رقم
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 نموذج تقييم خاص بمقيم مشروع تخرج
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  ال نعم توصيات مقييم مشروع التخرج

    المشروع مستوفي أهم المعايير و قابل للنقاش

 :إذا كانت اإلجابة بال نرجوا ذكر األسباب

1- 

2- 

3- 

 

  4   انجٍبَبد و انُتبئج و سثطهب ثأسئهخ انجحث و فشضٍبتخيُبقشخ و تفسٍش 

المناقشة    

 و الملخص
7.  

 
5 

  هم وضح انطبنت سأٌخ أو إعتقبدح ثًب تعٍٍُخ انُتبئج و سثطهب يجبششح ثبنًشكهخ / انسؤال

 انًزكىس فً انًقذيخ

 3  هم تحقق انُتبئج أهذاف انجحث؟ 

 5   ثذساسبد سبثقختى عشض اإلستُتبجبد و سثطهب َقذٌب 

 3  ؟هم تى االستفبدح يٍ َتبئج انًعبنجخ االحصبئٍخ فً تقذٌى انتىصٍبد وانًقتشحبد 

 5  ًانًهخص سشد ثطشٌقخ يهخصخ و واضحخ و ٌحتىي عهى انتىصٍبد و انتىجٍه انًستقجه 

  3  ؟هم قبئًخ انًشاجع تقتصش عهً انًشاجع انًتضًُخ فً انذساسخ 

 المراجع

الذراسات و

 السابقة

8.  

 4  ً؟هم تى تىظٍف َتبئج انذساسبد انسبثقخ واالستفبدح يُهب فً انذساسخ انحبن 

 5  ًانًشاجع يشتجخ ٌشكم عهًً صحٍح و حذٌثخ و عذدهب كبف 

 
5 

 ٌانسُخ-إسى انجحث-انسُخ-انًشاجع دقٍقخ و يكتًهخ انجٍبَبد يٍ انًصذس )أسًبء انجبحثى-

 سقى انصفحخ(-انعذد -سقى اإلصذاس -إسى انًجهخ

المجموع النهائــــــــي                                              

  ............=  0.25 × ............:   البحثالدرجة النهائية المتحصل عليها 
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 : ...............................المقييمإسم 
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