
هذا التعديالت ليست اجباري وانما اختياريه لطالبتين 
لتعديل وتفادي النقص فيما تم تقديمه اثناء تكليف 

هي فرصه تم منحها للعرض "العرض األول 
 /21األول فقط مدتها يومين الى تاريخ 

يوم السبت القادم اخر ساعه في  6/1444
 "بالليل 9التقديم 

القائدة التعديل المطلوب من 
 غادة المطيري

عبير التعديل المطلوب من 

 القحطاني

 
يتم ارسال على االيميل 

 الخاص بي 
ALAREEM@KSU.EDU.SA 

قبل الوقت المحدد في  
 اعلى الجدول 

 الجدولهذا 
 

 )))))عنوان العرض اليوم التاريخ الساعة التي تقدم(((((

اسم الطالبة 

 ورقمها الجامعي

الجزئية التي 

تقدمها الطالبة في 

 العرض

 أسماء المراجع 

   

   

   

قدمتها لكم                                                            

 القائدة للمجموعة / ...............................

 
 

 عليك تعديل في العرض 
إضافة ورقة الغالف  -1

المطلوبة عنوان 
 موضوعكمالعرض "

"+اسمك واسم 
معك  المقدمةزميلتك 

العرض +اسم 
المشرفة  الدكتورة

عليك والسنه الي 
 قدمتي فيها 

 3و 2شريحه تعديل  -2
واختيار احداهم تكرار 

غير مرغوب فهرس 
 معقوله!!!شرحتين 

 ؟؟المقدمةاين  -3
 

 

،  الشريحة الرابعةتعديل 
بوضع عنوان خمسه : سته 

واضح لها في اعلى 
 ".النصالبرقراف "

وتنسيق الخط وتكبيره 
ووضع صوره مثالُ معبره 

 عنه.

الشرئح الخاص بك تعديل 
 من الخط وحجمه ونوعه 

بوضع عنوان واضح لها في 
 ".النصاعلى البرقراف "

وتنسيق الخط وتكبيره 
ووضع صوره مثالُ معبره 

 عنه.

هذا الملف خاص بتعديالت العرض األول القائدة /غاده المطيري 

 وعبير القحطاني

mailto:ALAREEM@KSU.EDU.SA


تنسيق بشكل عام 
شرائحك التي قدمتيه يا 

غاده األولى من خالل وضع 
عناوين فرعية في اعلى 
كل نص وأيضا وضع في 

المرجع  اسفل الشريحة
الذي رجعتي له اذا امكن 

 لتفادي نقص الدرجات.
 
 

تنسيق بشكل عام من 
خالل وضع عناوين فرعية 
في اعلى كل نص وأيضا 

 اسفل الشريحةوضع في 
المرجع الذي رجعتي له اذا 

امكن لتفادي نقص 
 الدرجات.

 

 الشريحة السابعةفي 
القرن العشرين يمكن 

امثلة مصوره أي إضافة 
تلك بالصور او مثال عن 

الحقبة وتم إضافة درجه 
لك  البند في جدول التقييم

 . ذألكبعد 

 الشريحة أربعة عشرفي 
االرشاد بالمملكة العربية 

يمكن إضافة  السعودية
امثلة مصوره أي بالصور او 
مثال عن تلك الحقبة وتم 

إضافة درجه البند في 
 ذألكلك بعد  جدول التقييم
. 

ارجو إضافة عدد من 
لموضوعك بشكل الشريحة 

يوفي عدد المطلوب منك 
 حوعدم احتساب الشرائ

التي فيها عنوان فقط لن 
 احسبها ضمن المطلوب 

 عبيرحاولي ان تضيفي يا 
لك لتفادي  مواضيع فرعية

سوء التوزيع للمواضيع 
بينكم ولزياده عدد شرائحك 
بما يتناسب مع المطلوب 
في ملف شروط العرض 

 15شريحه أي  20وهي 
ه منفرده لك عشر شريح

 مشتركه مع غاده 5و
 

المهام المشتركة والجماعية في عمل العرض بينك 
 وبين زميلتك في العرض 

 وتنسيقها واختصارها بشكل جميل الخاتمةتعديل 

أي بمعدل  أسئلة 3من كل طالبه وضع مسابقة او أسئلة 
واحده فقط ضعوها بشكل جميل أسئلة في شريحة  6

 وتنسيق جميل



ارجو اعاده النظر في المرجع الثاني لك في العرض بمعنى 
 ان تضيفي لي مرجع موثوق وعلمي ولو لشريحه واحده 

 

 

  :المأمول من بعد هذا الملف

بعد هذا االجتهاد في تعديل  الدكتورةالمتوقع من  وما ه

سبق "في العرض  التأليهمطلوب ولن يمنح للمجموعات 

  ".التنويه

وعبير  غادةهو تعديل درجه التقييم للعرض األول لطالبتين 

 فقط.

وإعطاء فرصه محدده بوقت وتاريخ لتقديم ولن يتم استقبال 

 والتاريخ.أي تعديل بعد هذا الوقت 

 10محدد لها  وما هقد تكون نفس  الدرجةالمتوقع من  وما ه

او اعلى او اقل حسب تقديمك التعديالت المطلوب كما  10/

 ا لك هنا كتبته

 تقديمه ضمن هذا التعديل ي بها يتمواي إضافة أخرى او ابهار

فعال قدمت لي شي  إذاسيتم احتسابه ضمن درجات االبتكار 

 لكن.إضافي لم اتوقعه ضمن التعديالت التي تم تحديدها 
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