
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام رئٌسة المجموعات 

 .(بما في ذلك الرئيسة) على أفراد المجموعة بعدلتقسيم الموضوعات 

 .وضع خطة زمنية لألفراد لتسليم العمل .1

 .تنسيق شكل موحد للعرض .2

 .عمل جدول يوضح إسهام كل فرد في المجموعة بالعرض .3

 alaa.ksu1@gmail.com على ايميلي النهائيإرسال نسخة من العرض  .4

 

 

 :مهام أفراد المجموعات

 .التعاون مع الرئيسة و األفراد اآلخرين .1

كعرض بوربوينت بناء على  (وليس لألستاذ )تسليم الجزء الخاص لرئيسة المجموعة  .2

 .التنسيق المتفق 

 .تسليم الجزء الخاص خالل الوقت المتفق عليه .3

 .يوم العرضلألستاذورقياً تسليم تقرير .4
 

 

 

أسماء عضوات الفصل 
 المجموعة 

 تارٌخ العرض

 7الفصل 
 (البطالة)

هٌفاء عبدهللا 
حنٌن السلوم 
 أروى الغامدي

الخمٌس 
 هـ 16/1/1437

  م29/10/2015

 7الفصل 
 (التضخم)

فاطمة الشمري 
ندى السوٌلم 

لمى الدوسري 
 

األحد  
 هـ 19/1/1437

 م2015\11\1

 9الفصل 
 (النقود)

األحد  دٌمه آل سعود

هـ 1437\2\3

 م15/11/2015

 10الفصل 

التجارة )
 (الدولٌة

ساره الجماز 
هاله العتٌبً 

رٌم القمٌزي  
الجوهرة الجوهر 

 غادة الحسن

األحد 
هـ 1437\2\10

 م22/11/2015

 11الفصل 

التنمٌة )
 (االقتصادٌة

أمجاد الحواس 
ساره العتٌبً 

أسماء السفٌران 
منٌره الحواس 

الثالثاء 
هـ 12/2/1437

 م24/11/2015
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 نموذج تقٌٌم العروض

 ..........................:موضوع المجموعة ...................  :رقم المجموعة

 الدرجة( 0.25 )مقبول( 0.5 )جٌد( 0.75 )جٌدجدا( 1 )ممتاز المعٌار

االلتزام 
 بالوقت

 

التسلٌم فً 
 الوقت المحدد

 

تأخر التسلٌم 
 بأقل من اسبوع 

تأخٌر التسلٌم 
 أسبوع

تأخٌر التسلٌم 
 أكثر من أسبوع

1 

جودة 
 التلخٌص

 

غٌر مخل 
بالمعنى وذكر 

النقاط األساسٌة 
وعرض 

المعلومة بشكل 
 ممٌز

غٌر مخل 
بالمعنى وتم ذكر 
النقاط األساسٌة 
إال أنه طوٌل 

وتم سرد 
 المعلومة

مخل بالمعنى 
وذكر بعض 

النقاط األساسٌة 
وتم سرد 
 المعلومة 

مخل بالمعنى 
ولم تذكر النقاط 
األساسٌة وتم 
 سرد المعلومة

1 

التنسٌق 
 والتعاون

 

التنسٌق 
والتعاون 

واضح، تستطٌع 
الطالبة تحدٌد 
مسؤولٌتها 
ودورها فً 
 المجموعة

ٌوجد تنسٌق 
وتعاون إال أن 
البعض لم ٌكن 

 دوره واضح

ال ٌوجد تنسٌق 
إال أن الطالبة 
ٌمكنها تحدٌد 

 دورها

ال ٌوجد تنسٌق 
أو تعاون بٌن 

أعضاء 
 المجموعة

2 

 التمٌزواالبداع
 

قدمت المجموعة 
المشروع بشكل 
 وإضافة ممٌزة

قدمت 
المجموعة 

إضافة إثرائٌة 
 ممٌزة  

قدمت المجموعة 
إضافة إثرائٌة 
 ولكن غٌر ممٌزة

ال ٌوجد أي 
 إبداع

1 
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 التقٌٌم الفردي للعرض

         التقٌٌم
 المعٌار

 ممتاز 

4 
 جٌد جدا

3 
 جٌد

2 
 غٌر مقبول 

1-0 
 الدرجة

 االلتزام بالوقت
 

عرضت الطالبة 
 6-5خالل 

 دقائق

عرضت 
الطالبة خالل 

  دقائق4

عرضت الطالبة 
  دقائق3خالل 

انتهى العرض فً 
 أو أكثر 3أقل من 

 6من 

1 

مقابلة الجمهور 
 واالتصال البصري

 

تقف الطالبة 
وقفة صحٌحة 
وتبدي ارتٌاح 
وثقة وتوزع 
نظرها بشكل 

جٌد بٌن 
 الحضور

تقف وقفة 
صحٌحة 

وتوزع نظرها 
بشكل جٌد 
 بٌن الحضور

بعض األحٌان 
تقف وقفة 

صحٌحة وتوزع 
نظرها بشكل 

جٌد بٌن 
 الحضور 

ال تقف وقفة 
صحٌحة وال تنظر 

 للحضور

1 

 الصوت

تتحدث بوضوح 
 وصوت مرتفع

تتحدث غالبا 
بوضوح 
وبصوت 
 مرتفع 

تتحدث غالبا 
بوضوح ولكن 

بصوت 
 منخفض

تتحدث بصوت 
منخفض غٌر 

 مسموع

1 

 فهم الموضوع
 

تظهر الطالبة 
فهمها وتمكنها 
 من الموضوع 

تظهر الطالبة 
غالبا فهمها 
 للموضوع

تظهر الطالبة 
فهمها لبعض 
 النقاط فقط 

الطالبة غٌر ملمة 
 بالموضوع

1 

التلخٌص 
 الشخصً

غٌر مخل 
بالمعنى وذكر 

النقاط األساسٌة 
وعرض 

المعلومة بشكل 
 ممٌز

غٌر مخل 
بالمعنى وتم 
ذكر النقاط 

األساسٌة إال 
أنه طوٌل وتم 
 سرد المعلومة

مخل بالمعنى 
وذكر بعض 

النقاط األساسٌة 
وتم سرد 
 المعلومة 

مخل بالمعنى ولم 
تذكر النقاط 

األساسٌة وتم 
 سرد المعلومة

1 
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