
 
 

 

 

 Data Analysis ונתונים מידע מגמת על הפיקוח       
 

 

   وحدات تعليمية 5لمادة  تقييم المشروع النهائي في تخصص البحث األكاديمي دليل

 ב"תשפالسنة الدراسية  -"في المعلومات والمعرفة على اإلنترنت  "

درجة   وظيفةنى البم

 النقاط
 معايير مفصلة

 :حتى صفحة واحدة بما في ذلك جميع العناصر التالية ابأكمله وظيفةالملخص مركز ويعكس ال●  5 ملخص
  موضوع العمل والمبرر 
 عرض سؤال البحث 
 النتائج الرئيسية 
 االستنتاج الرئيسي 

 مقدمة 
 

 عرض الموضوع وأهميته ومبررات اختياره●  5
 عرض سؤال البحث المناسب للموضوع ومنهج البحث● 
 التعريف بأداة البحث● 
 الرئيسيةتفاصيل الفصول ● 

 مراجعة األدبيات البحثية حول الموضوع المعني وذات الصلة بسؤال البحث●  15 المراجعة االدبية
 (قمع)تنظيم االستعراض حسب عناوين الفصول ● 
 وضح المصادر األدبية بوضوح● 
 دمج المصادر أثناء إنشاء تسلسل منطقي ومتماسك● 

 -منهجية
 طريقة البحث

 البحث في العمل وتفاصيل مجال البحثشرح موجز لطرق ●  10
 مجتمع البحث –وصف المشاركين ● 
 عرض ألدوات البحث وأسباب اختيارها● 
 (Excel)رابط لقاعدة البيانات المستخدمة للدراسة ● 
 (نقاط 5مكافأة )استخدام أحد أنواع البحث النوعي إلثراء البحث  -البحث النوعي ● 

    التحليالت
 

 بطريقة واضحة ومنطقية ومناسبة لغرض سؤال البحث -النتائج تنظيم وعرض ●  25
 بناء لوحة معلومات وفقًا لسؤال البحث والكلمات واالستنتاجات -يتم عرض نتائج التحليل بطريقة مرئية واضحة ● 

 نقاشال
 واالستنتاجات  

20 
 

 يتم تقديم شرح للنتائج أثناء اإلجابة على سؤال البحث  ●
 النتائج التي تم الحصول عليها بالمقارنة مع الدراسات المقدمة في مراجعة األدبياتالتأكيد على تفرد ● 
 المناقشة تعكس التفكير العميق والمستقل● 

حدود البحث 

 والتوصيات
5 
 

 الدراسة محدوديةشرح ● 
 كتابة التوصيات لمزيد من البحث● 

 .APAالمعدة وفقا لقواعد االقتباس  الببليوغرافيا●  5  المصادر قائمة
مقاالت علمية ، أكاديمية ، مؤلفات مهنية في هذا المجال بشرط )مصادر ببليوغرافية  10استخدام ما ال يقل عن ● 

ال يلزم الحكم على )أن يكون المصدر موثوقًا وموثوقًا في مجاله ، منشورات كتبها أشخاص مؤهلون في هذا المجال 

 (.المصدر
 . وظيفةتطابق كامل بين القائمة الببليوغرافية والعناصر المذكورة في متن الهناك ● 
 .، أحدها على األقل باللغة اإلنجليزية( سنوات 5آخر )تم تحديد المصادر المحدثة ● 

األسلوب والشكل 

المعايير  -

 األكاديمية

 .يشمل العناصر المدرجة في التنسيق -السعر القياسي ●  10
 المحتويات التلقائيجدول ● 
خالية من األخطاء اإلمالئية ، ودقة  كتابةكتابة مدمجة في جميع أنحاء العمل تتضمن التقسيم إلى فقرات ، و● 

 .التركيب وعالمات الترقيم الصحيحة
 ترقيم الصفحات ، المحاذاة على كال الجانبين● 

 


