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مناذج احملهه

2

الصفحت

اذتند هلل ّنفّ ,ٙالصالٗ ّالطالو عل ٙخري خلكُ الرًٓ اصطفّ ,ٙعل ٙآلُ ّصخبُ ّمً
ضاز عل ٙىَجَه ّاقتف ,ٙأما بعد:
أخٕ احملهه ّأخيت احملهن٘ ,ىكدز لهه مػازنتهه ليا بْقتهه ّجَدنه لتخهٔه املْاد
التدزٓبٔ٘ يف عنادٗ التطْٓس ّادتْدٗ ,حٔح تس ٚالعنادٗ بأٌ حتهٔنهه ملْادٍا التدزٓبٔ٘ ٍْ
اذتلك٘ األقْ ٚيف بيا ٛىطٔجَا التدزٓيبّ ,زافدا زٜٔطا لتطْٓس ستتْاِ ّإثسا.ِٛ
ّإدزانا ميا بالدّز الساٜد حملهنٕ املْاد التدزٓبٔ٘ ,حٔح لً ٓهتنل بيا ٛأٖ مْاد تدزٓبٔ٘
بصْزٗ مجل ٙمبيأ ٚعً حتهٔه ارترباّ ٛاملدتصني ّآزاَٜه اليريٗ; حسصيا يف العنادٗ علّ ٙضع
مناذج ّمعآري تفصٔلٔ٘ لبيا ٛاملْاد التدزٓبٔ٘ علنٔا ّفئا عل ٙأننل ّجُ ,لتهٌْ ىكط٘ االىطالم
للنخهنني يف عنلٔ٘ التخهٔه.
ّاىطالقا مً مطْٝلٔتيا يف عنادٗ التطْٓس ّادتْدٗ بتخدٓد إطاز مسجعٕ حملهنٕ املْاد
التدزٓبٔ٘ ,جا( ٛدلٔل احملهه) الرٖ حينل يف طٔاتُ ميَجٔ٘ التخهٔه اليت ىعتندٍا يف العنادّٗ ,ما
تتطنيُ مً أدّات ّمناذج ّآلٔات ,حتٓ ٙتطي ٙللنخهنني أدا ٛعنلَه بهفا.ٗٛ
ّختاما ىأمل أٌ حيكل ٍرا الدلٔل تطلعات ستهنٔيا الرًٓ ىفدس مبػازنتَه ليا أىػطتيا
التدزٓبّٔ٘ ,مً ْٓدٌّ االىطناو إلَٔه مطتكبال ,ضاٜلني املْىل للجنٔع التْفٔل ّالطداد.
عنٔد عنادٗ التطْٓس ّادتـْدٗ
د .حئ ٙبً ضلٔناٌ اذتفعـــٕ
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ليدب٘ ارترباّ ٛاملدتصني ,الرًٓ مت اختٔازٍه
نػسنا ٛليا يف عنادٗ التطْٓس ّادتْدٗ,
ّأُُضيدت إلَٔه مَاو حتهٔه املْاد التدزٓبٔ٘
ّتطْٓسٍا.
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عيد تْلٔو مَاو حتهٔه املْاد التدزٓبٔ٘ ,ضْف
تعَس لو العدٓد مً املتطلبات ّاإلجساٛات
ّاليناذج اليت تتطلب ميو إنناهلا خالل
عنلٔ٘ التخهٔه ,لرا جا ٛدلٔل (ستهه املْاد
التدزٓبٔ٘) لْٔضح لو آلٔات عنلٔ٘ التخهٔه
العلنٕ ّالفين للنْاد التدزٓبّٔ٘ٓ ,دلو علٙ
ناف٘ اليناذج الالشم٘ لو ننخهه.
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تتخدد املْاد التدزٓبٔ٘ يف الدّزٗ التدزٓبٔ٘ بػهل زٜٔظ فٔنا ٓلٕ:

المادة العلميت

العرض التقديمي

ٓعد التخهٔه أحد األدّات اهلام٘ اليت ميهً مً خالهلا فخص جْدٗ املْاد التدزٓبٔ٘ العلنٔ٘
ّالفئ٘ عل ٙحد ضْاّ ,ٛاليت ٓته مً خالهلا تكٔٔه املْاد التدزٓبٔ٘ بػسض التأند مً مْافكتَا
للنعآري اليت ّضعتَا عنادٗ التطْٓس ّادتْدٗ للنْاد التدزٓبٔ٘ ,ننا أٌ حتهٔه ارترباٛ
ّاملدتصني هلرِ املْاد ٓعد أحد زّافد تطْٓسٍا ّاالزتكا ٛظْتَا.

اىطالقا مً حسص عنادٗ التطْٓس ّادتْدٗ عل ٙاضتكطاب الهفاٛات املتنٔصٗ يف زتال حتهٔه
املْاد التدزٓبٔ٘ ,مت ّضع زتنْع٘ مً املعآري الْاجب تْافسٍا يف احملهننيّ ,تتخدد فٔنا ٓلٕ:
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.1

أٌ ٓهٌْ حاصال عل ٙدزج٘ الدنتْزاٗ.

.2

أٌ ٓتْافل ختصص احملهه مع زتال املْاد التدزٓبٔ٘.

.3

التنٔص العلنٕ ّالْظٔفٕ للنخهه.

.4

االلتصاو بيناذج مساجع٘ املْاد التدزٓبٔ٘ املعتندٗ مً قبل العنادٗ.

.5

االلتصاو مببادئ التخهٔه العلنٕ ّالفين (الػفافٔ٘ ,املْضْعٔ٘... ,إخل).

.6

التنهً مً مَازات التخهٔه العلنٕ ّالفين.

فْز اضتالو املْاد التدزٓبٔ٘ مً قبل املدزب (قبل أضبْع مً مْعد اىعكاد الدّزٗ) ,تكْو ّحدٗ
تينٔ٘ املَازات مبساجع٘ ٍرِ املْاد للتأند مً انتناهلا حٔح تطتػسم عنلٔ٘ املساجع٘ ْٓو عنل
عل ٙاألنجسٓ ,ته بعدٍا إزضال املْاد التدزٓبٔ٘ عرب ىعاو االتصاالت اإلدازٓ٘ للنخهه إلخطاعَا
لعنلٔ٘ التخهٔهّ ,فْز اىتَا ٛاحملهه مً الكٔاو برلو ٓته إزضال املْاد التدزٓبٔ٘ احملهن٘ إىل جاىب
مناذج التخهٔه عرب ىعاو االتصاالت اإلدازٓ٘ إىل ّحدٗ تينٔ٘ املَازات.

تتخدد مدٗ حتهٔه املْاد التدزٓبٔ٘ يف ( 4أٓاو نخد أقص ,)ٙتبدأ مً تازٓخ اضتالو احملهه
للنْاد التدزٓبّٔ٘ ,تعد ٍرِ املدٗ ىَاّ ٜ٘ٔغري قابل٘ للتعدٓل.

اعتندت عنادٗ التطْٓس ّادتْدٗ زتنْع٘ مً اليناذج املدصص٘ لتخهٔه املْاد التدزٓبٔ٘,
ّتتنجل ٍرِ اليناذج يف :منْذج حتهٔه مادٗ علنّٔ٘ ,منْذج حتهٔه عسض تكدميٕ.

.1

االلتصاو بـكالب (الينْذج املْحد لهتاب٘ املادٗ العلنٔ٘).

.2

التػطٔ٘ املعسفٔ٘ الػامل٘ لهاف٘ عياصس ستتْ ٚاملادٗ العلنٔ٘ ّزتاالتَا املْضْعٔ٘.

.3

تْاشٌ املادٗ العلنٔ٘ مً حٔح الػنْل ( األٍدافّ ,اجملاالت ) ّالعنل.

.4

اذتداث٘ ّزتازاٗ ستتْ ٚاملادٗ العلنٔ٘ للتطْز يف اجملال املْضْعٕ.

.5

مالٜن٘ املادٗ العلنٔ٘ ّنٔفٔ٘ تياّهلا للف ٘ٝاملطتَدف٘.

.6

أٌ تهٌْ املادٗ العلنٔ٘ ذات داللّ٘ ,أٌ تسنص عل ٙادتاىب التطبٔكٕ بيطب٘ ال تكل عً .:75

.7

ّضْح لػ٘ الهتاب٘ ّضالمتَا مً األخطا ٛاللػْٓ٘.

.8

اتطام احملتّْ ٚاضتددامُ ىعاو مْحد يف معادت٘ األٍداف ّعسض احملتْٚ
ّاألىػط٘ املتعلك٘ بُ.

.9

اإلغازٗ إىل املصادز اليت مت االقتباع ميَا ,أّ االضتياد إلَٔا يف إعداد املادٗ
العلنّٔ٘ ,ذنس ٍا يف قاٜن٘ املساجع ّفل أحد ىعه التْثٔل املعتندٗ للنادٗ
العلنٔ٘ مجل ( .)Harvard System, APA, CBE, ………..
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.1

اضتدداو (الكالب املْحد للعسّض التكدمئ٘) ارتاص بالدّزات التدزٓبٔ٘ يف عنادٗ التطْٓس
ّادتْدّٗ ,املتاح عرب املْقع اإللهرتّىٕ للعنادٗ.

.2

عسض مٔجام الدّزٗ التدزٓبٔ٘ يف بدآ٘ العسض التكدميٕ.

.3

نتاب٘ أٍداف العسض التكدميٕ بصْزٗ ّاضخ٘.

.4

تكطٔه العسض التكدميٕ إىل ستاّز زٜٔطّ٘ ,الرتنٔص عل ٙإخساج املادٗ العلنٔ٘ املطني٘
لتلو احملاّز ّفكا ملعآري احملتْ.ٚ

.5

تعدد األىػط٘ التدزٓبٔ٘ يف العسض التكدميٕ ّتيْعَا.

.6

اضتدداو ىْع ارتط ( )Simplified Arabicيف العسّض التكدمئ٘ اليت تكدو باللػ٘
العسبٔ٘ ّ ,ىْع ارتط (  )Times New Romanيف العسّض التكدمئ٘ اليت تكدو باللػ٘
اإلصتلٔصٓ٘.

.7

تيطٔل حجه ارتطْط املطتددم٘ بالعسض التكدميٕ باضتدداو اذتجه املْص ٙبُ ّاملْضح
فٔنا ٓلٕ:
العيآًّ السٜٔط٘:
44 -40

العيآًّ الفسعٔ٘:
36 – 32

العيآًّ حتت
الفسعٔ٘32 - 24 :

اليصْص الداخلٔ٘:
24 – 20

.8

تْظٔف األلْاٌ بعيآ٘ يف العسض التكدميّٕ ,حصسٍا بعدد قلٔل مً األلْاٌ امليتكاٗ بعيآ٘.

.9

بطاط٘ فكسات العسض التكدميٕ ,مً خالل تطبٔل قاعدٗ ( - ) 7 × 6عدو نتاب٘ أنجس مً
ضت٘ أضطس يف الػسحي٘ الْاحدّٗ ,عدو نتاب٘ أنجس مً ضبع٘ نلنات يف الططس الْاحد.-

 .11بطاط٘ الصْز ّّضْحَا بالعسض التكدميٕ.
 .11بطاط٘ ّمباغسٗ اذتسنات االىتكالٔ٘ يف العسض التكدميٕ.
 .12اضتدداو التعداد السقنٕ للكْاٜه ذات املْاضٔع املتطلطلّ٘ ,التعداد اليكطٕ للكْاٜه اليت ال
تػرتط التطلطل.
جيب عل ٙستهه العسض التكدميٕ للدّزٗ
التدزٓبٔ٘ تدًّٓ مالحعاتُ ّمسٜٔاتُ عل ٙنل غسحي٘ يف
8

العسض التكدميٕ يف (املالحعات)

 .13عسض األفهاز ّالصْز ّالسضْو بطسٓك٘ متطلطل٘ تطنً حتكل األٍداف املسضْم٘ للعسض
التكدميٕ.
 .14الرتنٔص عل ٙتصنٔه مْحد للعسض ,مً خالل اضتدداو ذات ارتلفٔ٘ ّارتطْط ّاأللْاٌ
ّاألحجاو دتنٔع غساٜح العسض التكدميٕ.
 .15متٔٔص الهلنات اهلام٘ بالعسض بلٌْ شتتلفّ ,االبتعاد عً ارتطْط املاٜل٘ ,أّ ارتطْط اليت
حتتَا خط.
 .16تلدٔص أبسش ىكاط العسض التكدميٕ عيد االىتَا ٛمً تياّل مْضْع العسض.
 .17احتْا ٛالعسض التكدميٕ عل ٙخامت٘ .
 .18عسض قاٜن٘ املساجع يف ىَآ٘ العسض التكدميٕ.
 .19عسض مصادز الصْز املطتددم٘ يف العسض التكدميٕ بعد املساجع.
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ناف٘ اليناذج متاح٘ الهرتّىٔا عرب بْاب٘
التدزٓب يف املْقع االلهرتّىٕ لعنادٗ التطْٓس
ّادتْدٗhttp://dqd.nu.edu.sa :
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دزج٘ حتكل املعٔاز
و

املعٔ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــاز

1

االلتصاو بالينْذج املْحد لهتاب٘
املادٗ العلنٔ٘.

2

مالٜن٘ املادٗ العلنٔ٘ ّنٔفٔ٘
تياّهلا للف ٘ٝاملطتَدف٘.

متخكل

 3التػطٔ٘ املعسفٔ٘ الػامل٘ لهاف٘
عياصس ستتْ ٚاملادٗ العلنٔ٘.
4

تْاشٌ املادٗ العلنٔ٘ مً حٔح
الػنْل ّالعنل.

 5مالٜن٘ املادٗ العلنٔ٘ ّنٔفٔ٘
تياّهلا للف ٘ٝاملطتَدف٘.
تسنص املادٗ العلنٔ٘ علٙ
 6ادتاىب التطبٔكٕ بيطب٘ ال تكل
عً .%75
 7اذتداث٘ ّزتازاٗ املادٗ العلنٔ٘
للتطْز يف اجملال املْضْعٕ.
ّ 8ضْح لػ٘ الهتاب٘ ّضالمتَا
مً األخطا ٛاللػْٓ٘.
تْافل ستتْ ٚاملادٗ العلنٔ٘ مع
 9احملتْ ٚاليعري بيطب٘ ال تكل
عً .%80
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إىل حد
ما

غري
متخكل

املالحعات

التقييم الكلي للمادة التدريبيت:
 املادٗ العلنٔ٘ مالٜن٘ لتكدميَا إىل ادتَ٘ املطتفٔدٗ بصْزتَا اذتالٔ٘.
 املادٗ العلنٔ٘ مالٜن٘ لتكدميَا إىل ادتَ٘ املطتفٔدٗ ,بعد إجسا ٛالتعدٓالت
التالٔ٘:

بياناث المحكم:
االضه:
الدزج٘ العلنٔ٘:
التدصص:
جَ٘ العنل:
ّضٔل٘ االتصال:
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دزج٘ حتكل املعٔاز
و

املعٔ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــاز

1

اضتدداو الكالب املْحد للعسّض
التكدمئ٘.
اضتدداو تصنٔه مْحد للعسض
(ارتطْط ,ارتلفٔات ...,إخل).
عسض مٔجام الدّزٗ التدزٓبٔ٘
يف بدآ٘ العسض التكدميٕ.
نتاب٘ أٍداف العسض التكدميٕ
بصْزٗ ّاضخ٘.
تكطٔه العسض التكدميٕ إىل
عدٗ ستاّز زٜٔط٘.
إخساج احملتْ ٚااللهرتّىٕ ّفكا
ملعآري احملتْ.ٚ
تعدد األىػط٘ التدزٓبٔ٘ يف
العسض التكدميٕ ّتيْعَا.
تطبٔل قاعدٗ (  ) 7 × 6يف
نتاب٘ فكسات العسض التكدميٕ.
عسض األفهاز ّالصْز ّالسضْو
ّالكْاٜه بطسٓك٘ متطلطل٘.
احتْا ٛالعسض التكدميٕ علٙ
خامت٘.
عسض مصادز الصْز املطتددم٘
يف العسض بعد املساجع.
عسض قاٜن٘ املساجع يف ىَآ٘
العسض التكدميٕ.

متخكل

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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إىل حد
ما

غري
متخكل

املالحعات

التقييم الكلي للمادة التدريبيت:
 العسض التكدميٕ مالٜه لتكدميُ إىل ادتَ٘ املطتفٔدٗ بصْزتُ اذتالٔ٘.

 العسض التكدميٕ مالٜه لتكدميُ إىل ادتَ٘ املطتفٔدٗ ,بعد إجساٛ
التعدٓالت التالٔ٘:

بياناث المحكم:
االضه:
الدزج٘ العلنٔ٘:
التدصص:
جَ٘ العنل:
ّضٔل٘ االتصال:
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