مركز مهارات اإلتصال

Communication Skills center

متطلبات و معايير اعداد المشروع البحثى الخاص بمركز مهارات األتصال
يرجى التكرم بالعلم انه سيقوم كل طالب بأعداد مشروع بحثى بالشروط األتية :
مطلوب من كل طالب تسليم كل مما يلى عن الموضوع الذى سيكلف به:
PowerPoint presentation .1
وفقا للشروط التي تم عرضها في محاضرة ال  presentation skillsمن حيث.







االلتزام بالموضوع المحدد لكل طالب
مراعاة عدم تعدد االلوان
عدم تعدد الخطوط
إرفاق صور
تجنب الخلفيات السوداء
إرفاق مصادر  reference slideفي آخر ال presentation

 .2بحث عن نفس الموضوع ال يتعدى ال  ٥صفحات ب  font 14مع مراعاة
ان يتم تقسيم البحث إلى







( Introductionمقدمة) ال تتعدي  ٪١٥من البحث (ال تتعدي الصفحة اذا كان البحث  ٥صفحات)
 Bodyوهو موضوع البحث نفسه و يكون مقسما إلي عدد من العناوين و تحت كل عنوان شرح
مفصل لمحتواه.
( Conclusionخاتمة) ال تتعدي  ٪٥من البحث ( نصف صفحة اذا كان البحث  ٥صفحات)
إرفاق مصادر في آخر البحث list of references
عمل  citationداخل البحث ألي فقرة او جملة تم اقتباسها من مصدر خارجي
)Ex. (Mahfoz,1919

 .3فيديو مصور لكل طالب و هو يقوم بعرض ال  presentationمع مراعاة


ان يكون الصوت والصورة واضحين حتى نتمكن من تقييم الطالب واال سيعتبر الغى.

ملحوظة:

أي موضوع سيتشابه مع موضوع آخر سواء البحث او العرض التقديمى سيتم إلغاء

الموضوعان وعدم احتسابهم.

سيتم االعالن عن نتيجة كل طالب بناجح او راسب بناء على تسليمه للمشروع البحثى كما
هو مطلوب و ايضا على  quizzesالتى قام الطالب بأدائها من قبل.
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طريقة تسليم البحث النهائى:

يرجى العلم انه سيتم تسليم البحث النهائى ( البحث الورقى و الفيديو المصور و الباوربوينت

 )PPTلكل طالب وفقا للشروط المذكوره سابقا إلجتياز البحث .
يتم فتح باب تسليم البحث النهائى بدءا من يوم الخميس الموافق  2020/5/28من الساعة 9:00

صباحا  ،و سيستمر استقبال المشاريع حتى يوم األحد الموافق  2020/5/31إلى الساعة 9:00
مساء.
أ .سيتم فتح الملف المذكور به اسم كليتك
ب .ستقوم بأختيار اسمك و رقمك فى الخانة األولى كما تم باألمتحانات السابقة
ج .ستظهر لك خانة جديدة برفع الملف الورقى PDF
د .ثم ستظهر خانة اخرى برفع الملف باوربوينت PPT
ه .الخانة االخيرة ستفوم برفع الفيديو المصور كما هو مطلوب
و .اضغط على ارسال و تأكد من وصوله
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قواعد تقييم المشروع البحثى
Final Presentation
Research paper









Cover paper
(name, ID, faculty)
Organization of the papers
(Introduction- Body- conclusion)
In text citation
(using Mendley in paragraph)
List of reference (using Mendley,
reference for each citation)
Number of pages. (not more than
5 pages)
font (14)
Relevance of content to the topic
given
Using titles and subtitles

PowerPoint presentation


Using helping material (Images,
templates)
 Using titles and subtitles
 Background color
 Color and font of text
 Relevance of content to the topic
given
 Number of slides.
(minimum 6 slides, maximum 15 slides)
 List of reference(last slide)

Video of the presentation








Hand gestures
Body Posture
Tone of voice
Eye contact
Clarity of your voice
Clarity of your video
Timing of the speech(maximum 5
minutes for each student)
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