وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منــوذج تقييـم رسالة
(املمتحـن اخلارجـي)

منوذج /د ع 2 -25 – 11

(ال

كلية.......................:

اإلجازة العالية ( املاجستري )

اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه)

 ..................................................................................:رقم القيد:
اسم الطالب/ة
ال
ا
الرقم الوطني:
ا
مكان وتاريخ امليالد ..........................:االجنس...............:الجنسية................:القسم.......................:الشعبة............................:
العام الجامعي ............................:ل
الفصل الدرايس............................:
ل

يعنوان الرسالة:

..............................................................................................................................................................................
ا
ل
...........................................................................................................................................................................
....

اسم املمتحن الخارجي  ................................................................. :الدرجة العلمية....................................:
أسس التقييم

ت
1

يعنوان البحث ويعالقته باملحتوى

9

2

ملخص البحث

5

3

التعريف باملشكلة البحثية

7

4

أهمية موضوع البحث

6

5

أهداف البحث

8

6

أدبيات املوضوع  /الدراسات السابقة

5

7

مرايعاة النواحي الشكلية والتنظيمية

6

8

االبتكار واألصالة وجودة التحليل

7

9

التسلسل املنطقي لألفكار (الرتابط) بني أجزاء البحث

6

12

منهجية الدراسة

6

11

متانة اللغة وسالمة األسلوب

5

12

التوثيق واالقتباس

6

13

مدى التقيد باألمانة العلمية يف نقل املعلومات

6

14

تنوع وحداثة املراجع

5

15

التوصيات واملقرتحات

5

16

يعرض ملخص البحث أثناء املناقشة

8

املجمـــــــوع


الحد األيعىل للدرجة

الدرجة املستحقة

122

بالنسبة لتقييم رسائل اإلجازة العالية (املاجستري) املمتحن الخارجي مخصص له ( )32درجة ،وبالتايل فإن الدرجة املستحقة
تقسم يعىل ( )3.33للحصول يعىل درجة من (.)32
(الفعلية)
ّ

 بالنسبة لتقييم رسائل اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) املمتحن الخارجي مخصص له ( )15درجة ،وبالتايل فإن الدرجة املستحقة
تقسم يعىل ( )6.66للحصول يعىل درجة من (.)15
(الفعلية)
ّ

التوقيع.......................................:
التاريخ........................................:

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منــوذج تقييـم رسالة
(املمتحـن الداخلـي)

منوذج /د ع 3 -25 – 11

(ال

كلية.......................:

اإلجازة العالية ( املاجستري )

اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه)

 ..............................................................................:رقم القيد:
اسم الطالب/ة
ال
ا
الرقم الوطني:
ا
مكان وتاريخ امليالد ..........................:االجنس...............:الجنسية................:القسم.......................:الشعبة............................:
العام الجامعي ............................:ل
الفصل الدرايس............................:
ل

يعنوان الرسالة :

..............................................................................................................................................................................
ا
ل
.............................................................................................................................................................
..................

اسم املمتحن الداخيل  ................................................................. :الدرجة العلمية....................................:
أسس التقييم

ت

الحد األيعىل للدرجة

1

يعنوان البحث ويعالقته باملحتوى

9

2

ملخص البحث

5

3

التعريف باملشكلة البحثية

7

4

أهمية موضوع البحث

6

5

أهداف البحث

8

6

أدبيات املوضوع  /الدراسات السابقة

5

7

مرايعاة النواحي الشكلية والتنظيمية

6

8

االبتكار واألصالة وجودة التحليل

7

9

التسلسل املنطقي لألفكار (الرتابط) بني أجزاء البحث

6

12

منهجية الدراسة

6

11

متانة اللغة وسالمة األسلوب

5

12

التوثيق واالقتباس

6

13

مدى التقيد باألمانة العلمية يف نقل املعلومات

6

14

تنوع وحداثة املراجع

5

15

التوصيات واملقرتحات

5

16

يعرض ملخص البحث أثناء املناقشة

8

املجمـــــــوع

الدرجة املستحقة
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 بالنسبة لتقييم رسائل اإلجازة العالية (املاجستري) املمتحن الداخيل مخصص له ( )32درجة ،وبالتايل فإن الدرجة املستحقة
تقسم يعىل ( )3.33للحصول يعىل درجة من (.)32
(الفعلية)
ّ
 بالنسبة لتقييم رسائل اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) املمتحن الداخيل مخصص له ( )15درجة ،وبالتايل فإن الدرجة املستحقة
تقسم يعىل ( )6.66للحصول يعىل درجة من (.)15
(الفعلية)
ّ

التوقيع........................................:
التاريخ.........................................:

