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 القسم: الكلية/
 الرقم:

 التاريخ:
 التقرير الدوري للمشرفين على رسالة ماجستير

  .الهيئة التدريسية المنتهية خدماتهم ألعضاءوعند الطلب باستمرارية االشراف  بعد اقرار الخطةبثالث اسابيع  فصل دراسينهاية كل قبل مالحظة: يعبأ هذا النموذج 
 (المشرفين ل)تعبأ من قب عامةمعلومات 

  اسم الطالب   الرقم الجامعي
  الكلية  اسم البرنامج

  العام الجامعي  الفصل الدراسي
  تاريخ تسجيل ساعات الرسالة  تاريخ االلتحاق بالبرنامج

  الرسالةاسم المشرف الرئيس على 
  المشرف المشارك )إن وجد(اسم 

 باللغة العربية الرسالةعنوان 
 كما ورد في قرار مجلس الدراسات العليا

 

 باللغة االنجليزية الرسالةعنوان 
 كما ورد في قرار مجلس الدراسات العليا

 

  الرسالةاللغة التي ستكتب بها 
 

 (المشرفين)تعبأ من قبل محاور التقييم 
 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  الرسالةمستوى االنجاز في 

 
 

 
 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  المشرف عن أداء الطالب مستوى رضا

 
 

 
 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  االلتزام بالجدول الزمني إلعداد الرسالة

 
 

 
 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  مستوى التزام الطالب بتوجيهات المشرف
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 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  تواصل الطالب مع المشرف مستوى 

 
 

 

 التقييم العام
 خالصة رأي المشرف

 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  التقييم العام
 
 

  التوقيع والتاريخ  المشرف الرئيس
  التوقيع والتاريخ  شرف المشارك )ان وجد(الم
 

 

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة  للطالب في حالة إذا كان التقييم ضعيفًا وذلك حسبيتم توجيه عقوبة اإلنذار مالحظة:  **
 ( 72المادة ) -األردنية 

 

 ............ بتاريخالدراسات العليا في القسم في اجتماعها رقم ............  لجنة توصية
 

 
  التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة

  
 الدراسات العليا في الكلية في اجتماعها رقم ............ بتاريخ ............تنسيب لجنة 
 

 
  والتاريخ التوقيع  رئيس اللجنة

 
 ............رقم .................... بتاريخ........في اجتماعه  قرار مجلس الدراسات العليا

 
 

  التوقيع والتاريخ  عميد الدراسات العليا
 المرفقات:

  الدراسات العليا في القسم والكلية  لجنةقراري 
 نسخة لكل من:

  الكلية المعنية 
 

 


