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وزارة الـتـعـــليـــم
جــامـعـة أم الـقرى

نموذج DGS-304
تقرير املشرف عن سري الطالب الدراسي

عمادة الدراسات العليا

ومدى تقدمه يف الرسالة

DGS.UQU

  -يلزم رفع التقرير الكرتونيا قبل موعد انتهاء االختبارات النهائية للفصل الدراسي وفقا للتقومي الزمين األكادميي لعمادة الدراسات العليا املدة املقررة للحصول على درجة املاجستري ال تقل عن  4فصول دراسية وال تزيد عن  8فصول دراسية املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن  6فصول دراسية وال تزيد عن  10فصول دراسية اذا أنذر الطالب/ــة مرتني يف فصليني دراسيني خمتلفني ومل يتالف سبب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم الغاء قيدهالرقم اجلامعي

اسم الطالبـ/ـ ــة
الـ ـك ـل ـيــة

القسم

املرحلة الدراسية

التخصص

 ماجستري

عنوان الرسالة

 دكتوراه

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

اتريخ تسجيل الرسالة
* اجلزء الذي مت إجنازه من الرسالة%90 :

%80

%70

%60

* جدية الطالبـ/ـ ــة يف الدراسة أو اخالله أبي من واجباته الدراسية  :جاد جدا
* استجابة الطالبـ/ـ ــة لتوجيهات املشرف ــ /ـ ــة العلمية   :ممتاز

جاد

جيد جدا

%50

 غري ذلك (

غري جاد ولكنه يعمل

جيد

)%
* خمل بواجباته الدراسية
*  غري مستجيب

غري مستجيب أحياان

* متكن الطالبـ/ـ ــة من الكتابة العلمية اليت تتناسب مع املرحلة اليت يدرس هبا :
 ممتاز

جيد جدا

جيد

ضعيف

* مدى تواصل الطالب ـ ـ/ـ ــة مع املشرف ــ /ـ ــة  :ممتاز

 حياول

جيد جدا

*  غري متمكن

جيد

*( ضعيف

 منقطع )

* هل يستطيع الطالب ـ ـ/ـ ــة االنتهاء من حبثه قبل انتهاء مدته النظامية:
 نعم( :البد أن يقدم املشرف اىل رئيس القسم تقرير اكتمال الرسالة (إذن الطبع) قبل انتهاء مدة الطالب ـ ـ/ـ ــة)
 ال( :يقدم املشرف اىل رئيس القسم طلب فرصة إضافية ال تزيد على فصلني دراسيني يف السنة األخرية من املدة النظامية للطالب/ـ ــة وفق النموذج املعد لذلك
ووفق التقومي الزمين احملدد من قبل عمادة الدراسات العليا أو إهناء وضع الطالب/ـ ــة بطريقة نظامية)
التاريخ املُتوقع النتهاء الطالب ـ ـ/ـ ــة من إعداد الرسالة..................................................................................... :
توصيات ومالحظات أخرى املشرف ــ /ـ ــة......................................................................................................:
* الفصل الدراسي الذي مت فيه إعداد هذا التقرير  :األول لعام

/14

14هـ

 الثاين لعام

/14

14هـ

املشرف ــ /ـ ــة االسم:

ص .لرئيس القسم

التوقيع:

ص .لعميد الدراسات العليا

التاريخ/ :

*

/

ي ـوجـه لـه إن ـذار

14هـ

