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  بسم ا الرمحن الرحيم
       

   جامعة القدس المفتوحة 
  مكتب نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة 

   2003 أبريل –        غزة 
  

  نموذج تقويم مشروع تخرج طالب في برنامج التربية
  

  : .........الفصل الدراسي: .................... تخصصه :............................. اسم الطالب
  ......................................................................-:ـوان المشـروع عن
  

الدرجة   البنـد  .م
  العليا

الدرجة 
  المعطاه

    
  -:شـكل التقـرير وإخـراجه : أوالً 

10  
  

      التنظيم ومراعاة األمور التنظيمية المتعلقة بهيكل البحث •
وقلة األخطاء ومراعاة القواعد الشكلية     وضوح الخط والطباعة    : المظهر   •

  .من حيث التبويب والترقيم
    

    
  :خلفية الدراسة : الفصل األول : ثانياً 

20  
  

مدى انتمائها وشموليتها لمبررات اختيـار المـشروع        : مقدمة المشروع    •
  .والجهود التي بذلت والفائدة المرجوة منه

    

وغها في صـورة سـؤال       ص –تحديدها بدقة ووضوح    : مشكلة الدراسة    •
       أهميتها وحدودها–رئيس يتفرع منه أسئلة 

صوغها بـشكل واضـح ومختـصر، وتـضمينها         : فرضيات الدراسة    •
  متغيرات الدراسة

    

      تحديدها وتعريفها بشكل إجرائي: مصطلحات الدراسة •
    

  -:الدراسات السابقة واإلطار النظري: الفصل الثاني : ثالثاً 
10  
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 –كفايتهـا   . مدى انتمائها وارتباطها بالدراسة الحالية    : لسابقة  الدراسات ا  •
  التعقيب عليها

    

 دقـة االقتبـاس    – شـموليته للموضـوع      –مناسـبته   : اإلطار النظري    •
      .والتوثيق

    
  :إجراءات الدراسة: الفصل الثالث : رابعاً 

20  
  

      ومالءمتها لموضوع الدراسة: منهجية البحث  •
       تحديد المجتمع بدقة واختيار عينة ممثلة -:مجتمع الدراسة وعينتها  •
      تحديدها وطريقة إعدادها ومحاكمة صدقها وثباتها: أداة الدراسة •
      تحديدها في صورة خطوات متسلسلة مبرمجة: إجراءات الدراسة  •

    
  -:تحليلها ومناقشتها وتفسيرها: النتائج : الفصل الرابع : خامساً 

20  
  

      عرض النتائج وجدولتها بشكل واضح •
      تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها من وجهة نظر الباحث •
       قابليتها للتطبيق– فائدتها –انتمائها : توصيات البحث  •
       كفاية المراجع وحداثتها –الدقة في االقتباس والتوثيق : توثيق المراجع  •
       كفايتها –انتمائها : المالحق  •

    
  :مناقشة المشروع من قبل لجنة من المشرفين : سادساً 

20  
  

       ونتائجهوإجراءاتهعرض الطالب بإيجاز للمشروع  •
      سالسة األسلوب وسالمة اللغة: أسلوب الطالب  •
      اإلجابة والرد على األسئلة والتساؤالت وإعطاء تبريرات مقنعة ومنطقية •
      مانة العلميةمدى مراعاته للدقة والموضوعية واأل •
مدى التزام الطالب بحضور اللقاءات والمتابعة المستمرة مـع المـشرف            •

  .األكاديمي
    

    100  مجموع ما حصل عليه الطالب من درجات  

  إعـداد      
  سهيل دياب . د 

  منسق برنامج التربية
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