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(5نموذج رقم )   
 الدراسات العليا( ـ/ــــــة تقرير أكاديمي فصلي  )طالب
 

  الجنسية                        الرقم الجامعي                                                           اسم الطالب / ـــة 
                                     القسم                                                 الكلية 

  العام                                            التخصص الدقيق  التخصص
زمالة            دكتـوراه  ماجستيـر                  عالي       دبلوم  :المرحلة الدراسية  

بالمقررات الدراسية والرسالة الدراسة:     بالمقررات الدراسية             أسلوب   
                                    تاريخ بدء الدراسة:           

         :ةالدراسي التاريخ المتوقع النهاءالمقررات
 

ـــــدراســـة ــــ ــأجيل الــ :عـــدد مـــرات تــ  
:عــــدد مــــرات حــــذف الفصـــل الدراســـي  

تاريخ  بتنتهي        اسي        فصلين دراسيين فصل در  سبق وأن أعطي فرصة إضافية لرفع معدلو التراكمي لمدة  
 

لساعاتالمجموع الكلي ل المعدل العام ةالساعات المسجل الساعات الفصلية المعدل الفصلي   السنة / الفصل الدراسي 
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اه :  في حالة تسجيل الرسالة أو البحث يرجى إكمال البيانات أدن  

تاريخبتنتهي        فصلين دراسيين       فصل دراسي        سبق وأن أعطي فرصة إضافية إلنهاء المدة النظامية  
لم يسبق وأن أعطي فرصة إضافية:   

   :تاريخ التقدم بمشروع الرسالة
ية:اريخ البدء في الرسالة العلمت  
:  الرسالة العلمية نوانع  

:اسم المشرف على الرسالة  
   : التاريخ المتوقع لتقديم الرسالة 

    :الرسالة إلنهاءالتاريخ المتوقع 
 

 المرشد حول الطالب: -رأي المشرف  
ولمقبول            غير مقب  ممتاز          جيدجدا          جيد               الحكم العام على الطالب  

ضعيفــــة         جيــدة                  متوســطة                :أ (   إمكانية الطالب األكاديمية للبحث     
ضعيفــــة         جيــدة                   متوســطة                                     :ب(  جدية الطالب    

ضعيف          متوســط             جيــد                              : ج(  االنجاز المتقدم في البحث  
نهائيـــة          متوســطة            مبتــدئة                                     :ة مرحلة كتابة الرسال   (د  
 

ــــــع                                            اســـم المشــــرف              التاريخ                              التـــــوقيـــ  

ـــم                  ـــس القسـ ـــعا                                         رئي التاريخ                           لتـــــوقيـــ  

ــــــع                                                    عميـــد الكليــــة       التاريخ                           التـــــوقيـــ  

 ختم الكلية 

 

ـــا التاريخ                        التــــوقيـــع                                                     عميـــد الدراســـات العليـ  
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