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زيارات  , حبوث ,مشاريع , حلقات نقاش . حماضرات نظريملقررالوسائل املستخدمة يف تدريس ا

عرض بوربوينت, ميدانية 

 (:درجة30)السنة نظريأعمالتوزيع الدرجات 

حبث درجة عرض و تقييم و20+ درجات اختبار فصلي 10

 (درجات عرض حبثيبونص5)

درجة30: عملي

 درجة40نهائي
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عروض الطالب المعتمدة من أستاذ المقرر•



:حمتـــــويات املقـــــــــــــرر

 

 .منهلوقاية تعريفيه و أنواعه و أهم أسبابه وطرق ا: التلوث1.

التلوث .  .الفيزيائي2

التلوث و طبقة .  .األوزون3

التلوث الكيمائي و األكاسيد و .  .اجملاري4

التلوث .  .الغذائي5

التلوث يف دول .  .اخلليج6

 

 .املواضيع تقدم بشكل عميق يتناسب مع طالب املاجستري: هامةمالحظة 



وتعزيززيادةمنالطالبمتكني.التلوثيفالعميقةالعلميةباملفاهيمالطالبتزويد

عددمناملصلحةحابأصمعبالتواصلللطالبيسمح.البيئيالتلوثلقضايافهمهم

امللوثاتأثريتلفهموالكميةالنوعيةالبياناتاستخدامواملختلفةالقطاعاتمن

 .البيئية

اهلدف العام للمقرر



اخرت.  .زميلكمعبالتنسيقاملرسلةاملقررحمتوياتمنمواضيعثالثة1

اعمل.  .(دقيقة35إىل30من)شرحية30يتجاوزالمباموضوعلكلعرض2

يتم.  .(اسبوعيالعرض)طالبلكلأسبوعنيكلواحدموضوععرض3

تكتب.  .العربيةواإلجنليزيةباللغةموضوعكلعناوين4

يتناسب.  .العرضيةمشولوالعلمياحملتوىعمقمن,املاجستريطالبمعاحملتوى5

كتابة.  .بهااالستعانةمتتاليتاملراجع6

اختبار.  .ميالدي3شهرمنتصفيفالسنةأعمال7

التلوث. واملقررأستاذولزمالءاأماميقدمواألهمالعرضهوالسعوديةالسيمااخلليجدوليف8

 .تقدميهيفالتعاونيفالطالبانيقوم

عمل. ألحد(كمةاحملالعلميةاجملالتبأحدمنشور)اإلجنليزيةباللغةلبحثواحدعرض9

 .(بونصدرجات7)زميلكمعبالتعاوناملقررمواضيع

:إدارة املقرر



العرض



 :العرضتقديمعند

املوضوعمعالعرضحمتوىيتناسبأن 

ماجستريلطالبعرضكونهمعالعرضيتناسبأن 

علميةإلكرتونيةمواقعوعلميةأحباثوكتبمنباملراجعاالستعانة. 

دداحملبالوقتااللتزاموالشرائحبنيالوقتتوزيععلىاجليدالتدريب.

عللجمياملناسبباملكانالوقوفواحلروفخمارجوضوحوبالنفسالثقة

املشتتةألشكالاواأللوانعنالبعديفضلوالتصميمموحدةالشرائحتكونأنمراعاة

.للمتابع

ونوعهاخلطموحدملنتاوموحدةالعناوين)الشرائحلكلاخلطلونونوعوحجمتوحيد

.(لونهوحجمه



واملوضوعوانعنواملقدماسمعلىحتتوياألوىلالشرحية

القسموشعاراملشرف

سوفالذيوعاملوضعناصرعلىحتتوي:الثانيةالشرحية

العرضيفتغطيتهيتم

(30-2)(30-1)بطريقةأوتنازليًاالشرائحترقيميتمأن

.وهكذا

مقاطعوانيةالبيالرسوماتوالعلميةالصورمناالستفادة

.العالقةذاتالفيديو

نقاطكلشعلىالشرائحيفالكتابةتكونأنيفضل

.املرسلةالكتابةمنأكثر

احلضورجبميعاالهتماموالنظرتوزيع.



منوذج تقييم العرض 

Presentation Evaluation Form

PEF



 عروضةاملادة امل: أواًل



الر

مل  مت (الفنية)النواحي الشكلية و التنظيمية  قم

 يتم

الدرجة  املالحظات

 الكلية

الدرجة 

املتحصل 

 عليها

اسم /العنوان: الشرحية األوىل 1

و الكلية أشعار/املشرف/املقدم

 اجلامعة بالعربي و اإلجنليزي

3 

 3 توحيد نوع و حجم اخلط 2

 2.5 ترقيم الشرائح تنازليا 3

 3 يقهاتوحيد شكل الشرائح و تنس 4

 3 يةكتابة العناوين بالغة اإلجنليز 5

 2.5 مكنالكتابة على شكل نقاط ما أ 6

 3 احتناسب العرض مع الوقت املت 7

ملخص   اجملموع

 املالحظات
20



الر

مل  مت النواحي العلمية قم

 يتم
الدرجة  املالحظات

 الكلية

الدرجة 

املتحصل

 عليها

 5 (عمق/خاص/عام)التدرج العلمي يف العرض  1

 5 (يةالالتينباللغة)كتابة األمساء العلمية  2

 10 دقة املعلومات العلمية 3

 5 ربط املعلومات العلمية باملراجع املختصة 4

الب عمق املعلومات العلمية مبا يتناسب مع ط 5

من )لعلمية بآخر األحباث اكاالستعانة/ املاجستري 

 (.أهم النقاط وحيدث فيه تقصري عادة

10 

املقاطع االستعانة بالرسومات البيانية و الصور و 6

 إلجنليزيةالعلمية ذات العالقة باللغة العربية أو ا

5 

عودية ما شرائح خاصة لربط املوضوع بالسوضع 7

 من كثري هام و حيدث فيه تقصري) . أمكن 

 (.الطلبة

10 

اغلب ) موضوع العرض علميًا بشكل وايفتغطية 8

 (.عيوب العرض تظهر هنا يف الغالب

10 

ملخص   اجملموع

 املالحظات
60



 األداءطريقة العرض و: ثانيا



مل  مت طريقة العرض و األداء الرقم

 يتم

الدرجة  الدرجة املالحظات

املتحصل

 عليها

 2.5 ذهينالتحضري اجليد و احلضور ال 1

 2.5 وضوح الصوت و خمارج احلروف 2

األمساء العلمية بطريقة قراءة 3

 صحيحة 

2.5 

حعدم القراءة املباشرة من شرائ 4

نك غري ملزم مع مالحظة أ( مهم جدًا)العرض 

لعرض و إمنا بذكر كل نقطة أو عبارة مكتوبة يف ا

 (.  صوهلااألهم إيصال الرسالة العلمية اليت ترغب و

5 

 2.5 االلتزام بالوقت احملدد للعرض 5

ة بكافتوزيع النظر و االهتمام 6

 احلضور

2.5 

 2.5 ريكون املتقدم حسن املظهأن 7

ملخص   اجملموع

 املالحظات
20



نقاط حتتاج حتسنياإلجيابياتأبرز

:التاريخ:                                                                                                                    اسم مقدم العرض
 

:موضوع العرض

:مقدم التقييم



:املالحظات األخرى


