جامعة طرابلس /كلٌة التقنٌة الطبٌة  /قسم علوم المختبرات الطبٌة
نموذج تقٌٌم خاص بلجنة العرض المرئً لمشروع تخرج
نموذج رقم ML845-03

عنوان البحث (المشروع):
الفصل الدراسً:

تخصص البحث:

أسماء لجنة التقٌٌم المكلفة

رقم اللجنة:

رئٌس اللجنة:

التوقٌع:

عضو اللجنة األول:

التوقٌع:

عضو اللجنة الثانً:

التوقٌع:

أسماء الطلبة المقدمٌن لمناقشة المشروع

عدد الطلبة المقدمٌن فً البحث:

إسم الطالب األول:

رقم القٌد:

إسم الطالب الثانً:

رقم القٌد:

إسم الطالب الثالث:

رقم القٌد:

معٌار التحكٌم الرئسً و الفرعً
أوال :تقٌٌم العرض المرئً

الدرجة
القصوي

 مقدمة اإللقاء (مببرات البحث و أهدافة)

4

 ترتٌب منطقً و متسلسل للمادة العلمٌة (المشروع)

3

 تعرض اللوحة المرئٌة بشكل واضح مشكلة البحث و منهجٌتة و إجراءاتة
التنفٌذٌة و أهم نتائجة و توصٌاتة

3

 سالسة اللغة و وضوح الرسومات  /األشكال البٌانٌة

3

 شرائح العرض المرئً خالٌة من النصوص الكثٌرة

4

 الطالب لدٌة مهارة التعامل مع النظام (المشروع)

4

 الطالب لدٌة القدرة على اإلٌجاز فً الشرح

2

 ربط النتائج ببحوث سابقة و تفسٌرها منطقٌا

3

 إنهاء العرض العلمً فً الزمن المحدد (عشرة دقائق)

4

مجموع الدرجات فً المعٌار االول

الدرجة
المعطاة

33
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ثانٌا  :المقابلة و األسئلة

الدرجة
القصوي

 ردود واضحة و موجزة و مدروسة على األسئلة

5

 فهم معانً نتائج المشروع جٌدا و القدرة على اإلستنتاجات

5

 التمكن من اإلجابة على األسئلة

5

 القدرة على تقدٌم مقترحات بحثٌة مستقبلة جٌدة

5

مجموع الدرجات فً المعٌار الثانً

إسم الطالب األول
.......................

الطالب
األول

الطالب
الثانً

الطالب
الثالث

23

إسم الطالب الثانً
.......................

إسم الطالب الثالث
.......................

محصلة درجات المعٌار األول
محصلة درجات المعٌار الثانً

مجموع الدرجات النهائٌة 53 /

إعتماد لجنة تقٌٌم المناقشة
 -1رئيس اللجنة:

التوقٌع

التارٌخ

...................................

.........................

02....... /...... /......

 -2عضو لجنة أول................................... :

.........................

02...... /...... /......

 -3عضو لجنة ثاني................................... :

.........................

02...... /...... /......
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