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 لمتابعة سنويالمرشفني ال رـتقري

 الدكتوراه(  –العليا درجتي )الماجستري دراسات الب الط

 (م02          /         /ايل           02/         /                   الفرتة من عن 

 

 .................................................................................... ............................................ اسم الطالب:

  دكتوراهال □  ماجستير □ الدرجة العلمية المقيد بها:

 ......................................................... البرنامج:  ............................................ القسم:

 ...................... تاريخ التسجيل:  ....................... ينتهي في:  .....................تاريخ القيد: 

 عنوان البحث باللغة العربية:

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

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

 عنوان البحث باللغة االنجليزية:

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

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

 ة المناسبة(أوالً: سير خطة الدراسة )ضع عالمة صح أمام العبار 
 ةدة العلميمرحلة القراءة األولية وجمع الما -1

  انتهي من هذه المرحلة  أوشك علي االنتهاء  قطع شوطاً ملحوظاً   بدأ  لم يبدأ بعد

 النظري /الجزءاإلطار -2

  انتهي من هذه المرحلة  أوشك علي االنتهاء  قطع شوطاً ملحوظاً   بدأ  لم يبدأ بعد

 الجزء التطبيقي )العملي( -3

  انتهي من هذه المرحلة  أوشك علي االنتهاء  قطع شوطاً ملحوظاً   بدأ  لم يبدأ بعد

 التحليل ومناقشة النتائج -4

  انتهي من هذه المرحلة  أوشك علي االنتهاء  قطع شوطاً ملحوظاً   بدأ  لم يبدأ بعد

 النشر العلمي كأحد متطلبات الحصول علي الدرجة -5

  تم النشر  قترحاً قيد المراجعة من قبل المشرفينقدم الطالب م  لم يتم النشر بعد

 قام الطالب بنشر البحوث التالية:

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 الخالصة والتوصيات -6

.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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 المراجعة النهائية مع المشرفين -7

 المعوقات |)ان وجدت( ومقترحات عالجها -8

 

 

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

  (المناسبة  علق باالستمرار أو الغاء القيد )ضع عالمة صح أما العبارةثانياً: رأي السادة األساتذة المشرفين فيما يت

   تاريخ التشكيل:  ال □   نعم □:             هل تم تشكيل لجنة الحكم والمناقشة -1

 غير مرضي □ مرضي  □  وجدت اللجنة بأن أداء الطالب بشكل عام  لجنة اإلشراف: رأي -2

 الطالب )وتذكر األسباب(  الغاء قيد □  قيدمد  □   اللجنة: ولذا تري توصية لجنة اإلشراف: -3

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

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

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

 التوقيع الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    

 

 رئيس جملس القسم         م22 / / التاريخ:

 

 

 

 م.22 / / ( بتاريخ  اعتماد بقرار مجلس كلية رقم )

 

 وكيل الكلية لشئون 
 الدراسات العليا والبحوث

 عميد الكلية 

       

  انتهي من هذه المرحلة  أوشك علي االنتهاء  قطع شوطاً ملحوظاً   بدأ  لم يبدأ بعد

  وجد )وتذكر المعوقات ومقترحات عالجها(ت  وجدال ت


