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نموذج تقرير فردي
عن الرسالة المقدمة من الطالب .....................
بعنوان ...............................................
للحصول علي درجة  ................في ...................
أوالً  :الوصف العام للرسالة :
 .1عدد الصفحــات ................................. :
 .2المالحق............................................................... :
 .3المراجـــــع.............................................................. :

ثانيا ً  :محتويات فصول الرسالة :

وتتضمن موجزاً وافيا ً عن محتويات كل باب أو فصل مع التعليق عليها :
الفصل األول ............................................................. :
الفصل الثاني .............................................................. :
الفصل الثالث .............................................................. :
ثالثاً  :التعليق العام علي الرسالة :
غير مطابق

مطابق
 -1مدي مطابقة عنوان الرسالة لموضوعها:
..................................................................................................
غير واضح
واضح
 -2وضوح الهدف من أجزاء البحث ومدي أهميته
.................................................................................................
 -3بيان طـريقة البحث متضمنة ما أستخدمه الطالب من طرق و أساليب:
..................................................................................................
غير جيدة
جيدة
 -4المنهجية وطـريقة عرض الطالب لموضوع البحث :
...................................................................................................
 -5األجهزة العلمية التي أستخدمها الطالب ( إن وجد ) .
...................................................................................................
 -6طرق عرض الطالب للنتائج ومناقشتها وقابليتها للتطبيق .
....................................................................................................
قديمة وغير كافية
حديثة وكافية
 -7مدي حداثة المراجع المستخدمة وكفايتها :

\

رابعا ً  :الخالصة :

( تشمل تلخيصا ً لرأي المحكم في الرساالة و يجاب أن توضاح بالنسابة لرساالة الماجساتير ماا تتضامنه مان عمال ذي قيماة
علمية طـبقا ً لما اشترطته المادة  177من قانون تنظيم الجامعاات و بالنسابة لرساالة الادكتورا ماا تتضامنه مان إضاافة
علمية جديدة طـبقا ً لما اشترطته المادة  178من قانون تنظيم الجامعات ) .
................................................................................................

خامسا ً  :التوصية:

نعم
 -1الرسالة صالحة للمناقشة .
 -2الرسالة صالحة للمناقشة ويوصي بأجراء تعديالت  /تصويبات معنية .
ال
نعم
 -3الرسالة غير صالحة للمناقشة .

ال
نعم

سادسا ً  :مالحظات إضافية وتوصيات:
........................................................................................................
تحريراً في 20 / / :
االسم ....................... :
التوقيع ..................... :

ال
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التقرير الجماعي علي الرسالة العلمية المقدمة من
الطالب.................. /
للحصول علي درجة  ..................تخصص ..................
من قسم  ..................كلية ..................
بناء عليي قيرار مسليل الةليية يي  20 / /وموا قية السيين ئا يب ر ييل الساملية للنرالياي الللييا
 20 / /اجتملت لسنة الحةم من السادة:
والبحوث ي
-1
-2
-3
-4
الموا ق
يوم
ي الساعة
رلالته للحصول علي درجة من قسم ......

/

بالةلية لمناقشة الطالب يي
 20 /بمبنى
كلية ................

أوال :الوصف اللام للرلالة:
من حيث عند الصفحاي والمالحق والمراجع واألبواب والفصول
ثائيا :أبواب الرلالة و صولها:
ويتضمن موجزا وا يا عن محتوياي كل باب أو صل مع التلليق عليها
ثالثا :التلليق اللام علي الرلالة:
ويراعى أن يةون شامال للنقاط التالية:
•

منى مطابقة عنوان الرلالة لموضوعها.

•

وضوح الهنف من إجراء البحث ومنى أهميته.

•

بيان طـريقة البحث متضمنة ما التخنامه الطالب من طرق وأجهزة وملناي.

•

المنهسية وطـريقة عرض الطالب لموضوع البحث.

•

األجهزة الللمية التي التخنمها الطالب.

•

طـريقة عرض الطالب للنتا ج ومناقشتها وقابليتها للتطبيق.

•

منى حناثة المراجع المستخنمة وكفايتها.

رابلا :الخالصة :
تشمل تلخيصا لرأي المحةم ي الرلالة ويسب أن توضح بالنسبة لرلالة الماجسيتير ميا تتضيمنه مين
عمل ذي قيمة علمية طيـبقا لميا اشيترطته الميادة  177مين قيائون تنمييم الساملياي .وبالنسيبة لرليالة
اليينكتورام مييا تتضييمنه ميين إضييا ة علمييية جنييينة طييـبقا لمييا اشييترطته المييادة  178ميين قييائون تنميييم
الساملاي.
خامسا :التوصية :
وتةون و قا لما يلي:
توصى اللسنة بمنح الطالب/
ي

درجة

مع ذكر التقنير ي حالة منح النرجة و قا لما ئصت عليه الال حة الناخلية.

مالحمة هامة :
ي حالة وجود تصويباي أو تلنيالي تراها لسنة الحةم عليي الرليالة ير يق بهيلا التقريير ميا يفيين أن
الطالب قن التو ي هلم المالحماي والتصويباي موقع عليه من أعضاء اللسنة ويلتمينم ر ييل القسيم
وعمين الةلية.
بيائاي أعضاء لسنة الحةم

م
1
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3
4

االلم

الوظيفة

الملهن أو الةلية
التابع لها

التوقيع بالتاريخ

