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 كلية –جامعة قناة السويس 

 نموذج التقييم األكاديمي لطالب الدراسات العليا

  )تقريـر علمى نصف سـنوى(
 الى  /              عن الفترة من (20     /20    لعام الجامعي  ا) 

 بيــانات الطالـــــــــب أواًل:

 الرقم القومى:        إسم الطالب:

 دكتوراه  ماجستير   دبلوم : المسجل عليها الدرجة العلمية

 20تاريخ التسجيل:       /       /         20تاريخ القيد:      /       /      

  5 4 3 2 1   تقرير رقم: 

 التخصص الدقيق:     القسم:   الكلية:

 البريد اإللكتروني:    تليفون:   جهة العمل:

 ة:ــــعنوان الرسالة باللغة العربي
...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية:
...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 الحـالة الدراســـــية ثانيـًا:

   إيقاف التسجيل   مستمر في الدراسة

 إلغاء قيد        إنذار ثاني إنذار أول                                   

 األول()الفصل الدراسي  التى حصل عليها الطالب بالساعات/ النقاط المعتمدةتقرير  ثالثـًا:

 التقدير عددالساعات المعتمدة للمقرر اسم المقرر كود المقرر

    

    

    

    

    

    

   المعدل التراكمي للفصل الدراسي  -

 )الفصل الدراسي الثاني(

 التقدير عددالساعات المعتمدة للمقرر اسم المقرر كود المقرر

    

    

    

    

    

    

   المعدل التراكمي للفصل الدراسي  -



(2) 

 

 لجنة اإلشرافتقيــيم  ًا:رابعـ

 تحديد مدى تقدم الطالب في كل مرحلة  مراجعة العمل في الرسالة

 انتهى من الجميع أوشك على االنتهاء قطع شوطا محدوداً  بدأ

     المناسبةجمع المادة العلمية 

     الميداني /يلمالجزء العتنفيذ 

     النتائج  تجميع

      التحليل اإلحصائى

     مناقشة النتائج

     النتائج تقييم

     االستجابة لتوجيهات لجنة اإلشراف
 * بدأ: )ضعيف( / ** قطع شوطًا محدودًا: )مقبول( / *** أوشك على االنتهاء: )جيد( / **** انتهى: )جيد جدًا(

 

 .............................................................................................................................. : مالحظات أخرى للسادة المشرفين

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

               سلبي/ضعيف   جيد جيد              ممتاز ء الطالب خالل الفترة السابقة:خالصة أدا
  :رأي السادة المشرفين

                  إلغاء تسجيل الطالب  مد تسجيل الطالب   وضع الطالب تحت المالحظة    استمرار تسجيل الطالب
 

 ........................................................................................: ...عالجها وكيف تمالتي واجهت إجراء البحث معوقات ال

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

  أسماء السادة المشرفون:

 التوقيع األسم م

1   

2   

3   

4   

5   
 

  (    توقيع الطالب: )

 مجلس القسم: اعتماد

 م201تم اعتماد التقرير األكاديمي للطالب باعتباره تقريرًا )إيجابي / سالبي( بتاريخ    /    /   

 رئيس مجلس القسم

 ((                               /)أ.د)

 لجنة الدراسات العليا: اعتماد -

 م201باعتباره تقريرًا )إيجابي / سالبي( بتاريخ    /    /    تم إعتماد التقرير األكاديمي للطالب

 وكيل الكلية للدراسات العليا

 ((                               /أ.د))

 مجلس الكلية: اعتماد -

 م201بتاريخ    /    /    تم إعتماد التقرير األكاديمي للطالب باعتباره تقريرًا )إيجابي / سالبي(

 الكلية  عميد

 ((                               /)أ.د)


