




























اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

جامعة املدية
كلية العلوم

دروس يف مادة .......... )عنوان املطبوعة(

وفق الربنامج الدراسي الرمسي للسنة .....)املستوى، امليدان، الشعبة و التخصص(

..........)اسم املؤلف(

أستاذ حماضر بقسم ......)كتابة القسم(

صادق عليه اجمللس العلمي لكلية العلوم بتاريخ ..............

الرقم التسلسلي: ..............

السنة اجلامعية ..........

2022 مارس 31 بتاريخ 07  مبحضر اجتماع اجمللس العلمي لكلية العلوم، اجتماع رقم 1ُملحق رقم 



قام مبراجعته و حتكيمه كّل من:

............)سم و لقب اخلبري(، ..........)رتبة اخلبري(، ...........)مؤسسة االنتماء(..1

............)سم و لقب اخلبري(، ..........)رتبة اخلبري(، ...........)مؤسسة االنتماء(..2

............)سم و لقب اخلبري(، ..........)رتبة اخلبري(، ...........)مؤسسة االنتماء(..3
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جامعة املدية
كلية العلوم

نائب عميد الكلية املكلف مبا بعد التدرج
و البحث العلمي و العالقات اخلارجية

025785638اهلاتف: 

University of Medea

Faculty of Science

 Vice-Dean for Postgraduate,

Scientific Research, and External
Relations

 

التاريخ: ...................

الرقم: ...................

تصريح باإللتزام بقواعد النزاهة العلمية
 الذي حيدد القواعد املتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها.2020 ديسمرب 27 املؤرخ يف 1082-  حسب القرار رقم 

أنا املمضي أسفله،
السيّد )ة(: ..........................................،

أستاذ باحث بقسم .....................................، كلية العلوم جامعة املدية،
ّين ألتزمت باملعايري العلمية و املنهجية و معايري األخالقيات املهنية و النزاهة األكادميية املطلوبة يف إجناز، أصّرح بأن

  دروس على اخلط  مطبوعة أعمال تطبيقية  مطبوعة أعمال موجهة  مطبوعة دروسنوع العمل:

.....................................................................عنوان العمل:
.....................................................................

ُحّرر بتاريخ ............................التوقيع
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

جامعة املدية - كلية العلوم
نيابة العمادة ملا بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات اخلارجية

تقرير خربة حول مطبوعة دروس
معلومات املؤلف:.1

اإلسم و الّقب:
القسم، الكلية، اجلامعةاملؤسسة:

أستاذ حماضر ب، أستاذ حماضر أالرتبة:
معلومات املطبوعة:.2

عنوان املطبوعة:
امليدان/الشعبة/

التخصص:
التخصص:الشعبة:امليدان:

فيزياء/كيمياءعلوم املادة
السنة أوىل جذع مشرتك/السنة الثانية ليسانس/السنة الثالثة ليسانس/السنة أوىل ماسرت/السنة الثانية ماسرتاملستوى املستهدف:

عدد الصفحات:

معلومات اخلبري:.3
اإلسم و الّقب:

القسم، الكلية، اجلامعةاملؤسسة:
التخصص:أستاذ حماضر أ، أستاذالرتبة:

الربيد اإللكرتوني:
اهلاتف:
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ملّخص التقرير:.4
أوال: اجلانب الشكلي

01
هل حتتوي الصفحة األوىل على مجيع املعلومات )اجلامعة/الكلية/القسم، املؤلف، العنوان،

نعم/الامليدان/الشعبة/التخصص/املستوى، السنة اجلامعية( ؟

نعم/الهل توجد مقدمة/متهيد/كلمة املؤلف ؟02
نعم/الهل يوجد الفهرس ؟03
نعم/الهل الصفحات مرّقمة ؟04
نعم/الهل ترقيم األبواب/الفصول/الفصول الفرعية متناسق ؟05
نعم/الهل توجد قائمة املراجع ؟06
,Harvard     )هل مت احرتام نسق موحد و مقنن للمراجع ؟07 APA, Vancouver, MLA, Chicago)... ,نعم/ال
نعم/ال.14pt، حروف عربية - 12ptهل مت احرتام حجم اخلط ؟ النص: حروف التينية - 08
نعم/ال.doubleهل مت احرتام املسافة الفاصلة بني األسطر ؟ استخدام اخليار 09
نعم/ال من مجيع اجلوانب.2.5cmهل مت احرتام اهلوامش ؟ 10
نعم/الهل حتتوي  األشكال و/أو اجلداول )إن وجدت( على عنوان ؟ و هل هي مرقمة ؟11
نعم/الهل املعادالت )إن ُوجدت( مرّقمة ؟12
نعم/الهل احرتمت قواعد الكتابة العلمية: الرموز/املعادالت الرياضية، الوحدات الفيزيائية، و الرموز الكيميائية ؟13
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ثانيا: احملتوى العلمي

نعم/الهل عنوان املطبوعة ممّثل للمحتوى ؟01

نعم/الهل يتوافق حمتوى املادة مع الربنامج الدراسي املعتمد ؟02

نعم/الهل مجيع احملاور املذكورة يف الربنامج الرمسي موجودة هبذه املادة قيد التقييم ؟03
نعم/الهل مت تعريف املفاهيم واملصطلحات بوضوح ؟04
...%ما هي نسبة تغطية الربنامج الدراسي الرمسي ؟05
جيد/مقبول/سيءخبصوص تقديم املادة، ما هو تقييمك حول وضوح األفكار و سهولة استعاهبا من طرف الطلبة ؟06

تقرير اخلربة:.5
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التوصية النهائية:.6
بعد مراجعيت هلذه املادة، شكال و مضمونا، أوصي بـ:

، كما هو و من دون أي تغيري.قبول و وضع/نشر هذا العمل مبكتبة الكلية•
قبول و وضع/نشر هذا العمل مبكتبة الكلية، لكن بعد األخذ باالعتبار املالحظات التالية:•

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

رفض هذا العمل يف نسخته احلالية، و هذا نظرا لألسباب التالية:•
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ُحّرر بتاريخ:.....................      
إسم و لقب و إمضاء املعين )ُتحّرر خبط اليد(
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