وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منوذج قبول معيد
منوذج /د ع 1 -35 – 11

كلية.......................:

التقدير العام للدرجة الجامعية
(الدرجة  % 52من التقدير العام)

اسم الطالب........................................................................:
الكليــــة..........................................................................:
القســــم العلمي................................................................:
التخصـص.........................................................................:
سنة التخرج.......................................................................:

الجانب التقييمي

الدرجة املعتمدة

التقدير العام

%52

الدرجة املتحصل يعليها

املقيم الداخيل األول /االسم ....................................................................:التوقيع .......................:التاريخ:

/

املقيم الداخيل الثاين /االسم ...................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

املقيم الخارجي /االسم ...........................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/
/
/

/

 مالحظة« :يعدم تجزئة املعدل والتقدير العام للطالب ،وذلك يعن طريق احتساب معدل املواد العامة يعىل حدة ،ومعدل املواد التخصصية يعىل حدة».

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منوذج قبول معيد
منوذج /د ع 2 -35 – 11

كلية.......................:

نتيجة االمتحان التحريري
(الدرجة  % 25من نتيجة االمتحان التحريري)

اسم الطالب.........................................................................:
الكليــــة..........................................................................:
القســــم العلمي................................................................:
التخصـص.........................................................................:
سنة التخرج.......................................................................:

الجانب التقييمي

الدرجة املعتمدة

االمتحان التحريري

%25

الدرجة املتحصل يعليها

املقيم الداخيل األول /االسم ....................................................................:التوقيع .......................:التاريخ:

/

/

املقيم الداخيل الثاين /االسم ...................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

املقيم الخارجي /االسم ...........................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

/
/

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منوذج قبول معيد
منوذج /د ع 3 -35 – 11

كلية.......................:

االمتحان الشفوي
اسم الطالب........................................................................:
الكليــــة..........................................................................:
القســــم العلمي................................................................:
التخصـص.........................................................................:
سنة التخرج.......................................................................:

الجانب التقييمي

الدرجة

املظهر العام

14

الثقة بالنفس

12

القدرة يعىل اإللقاء

22

التنظيم والتسلسل يف يعرض األفكار

12

املحتوى العلمي للعرض

16

الرد يعىل األسئلة

22

اختيار األلفاظ والتعابري

12

الدرجة النهائية

%122

درجة املقيم الداخيل األول

املقيم الداخيل األول /االسم ........................... ........................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

/

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منوذج قبول معيد
منوذج /د ع 4 -35 – 11

كلية.......................:

االمتحان الشفوي
اسم الطالب........................................................................:
الكليــــة..........................................................................:
القســــم العلمي................................................................:
التخصـص.........................................................................:
سنة التخرج.......................................................................:

الجانب التقييمي

الدرجة

املظهر العام

14

الثقة بالنفس

12

القدرة يعىل اإللقاء

22

التنظيم والتسلسل يف يعرض األفكار

12

املحتوى العلمي للعرض

16

الرد يعىل األسئلة

22

اختيار األلفاظ والتعابري

12

الدرجة النهائية

%122

درجة املقيم الداخيل الثاين

املقيم الداخيل الثاين /االسم .......................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

/

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منوذج قبول معيد
منوذج /د ع 5 -35 – 11

كلية.......................:

االمتحان الشفوي
اسم الطالب.........................................................................:
الكليــــة..........................................................................:
القســــم العلمي................................................................:
التخصـص.........................................................................:
سنة التخرج.......................................................................:

الجانب التقييمي

الدرجة

املظهر العام

14

الثقة بالنفس

12

القدرة يعىل اإللقاء

22

التنظيم والتسلسل يف يعرض األفكار

12

املحتوى العلمي للعرض

16

الرد يعىل األسئلة

22

اختيار األلفاظ والتعابري

12

الدرجة النهائية

%122

درجة املقيم الخارجي

املقيم الخارجي /االسم .............................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

/

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

منوذج تفريغ لنتيجة امتحان شفوي لقبول معيـد
منوذج /د ع 6 -35 – 11

كلية.......................:

اسم الطالب........................................................................:
القســــم العلمي...................................................................:

الجانب التقييمي

الدرجة

املظهر العام

14

الثقة بالنفس

12

القدرة يعىل اإللقاء

22

التنظيم والتسلسل يف يعرض األفكار

12

املحتوى العلمي للعرض

16

الرد يعىل األسئلة

22

اختيار األلفاظ والتعابري

12

املجموع

%122

تقييم املقيم

تقييم املقيم

تقييم املقيم

مجموع

الداخيل األول

الداخيل الثاين

الخارجي

الدرجات

املجموع النهايئ

الدرجة النهائية

%25

املقيم الداخيل األول /االسم ....................................................................:التوقيع .......................:التاريخ:

/

املقيم الداخيل الثاين /االسم ...................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

املقيم الخارجي /االسم ...........................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/
/
/

/

وزارة التعليم
جامعة مصراتة
إدارة الدراسات
العليا والتدريب

النتيجة النهائية لقبول معيد
منوذج /د ع 7 -35 – 11

كلية.......................:
اسم الطالب........................................................................:
الكليــــة..........................................................................:
القســــم العلمي.................................................................:
التخصـص.........................................................................:
سنة التخرج.......................................................................:
الجانب التقييمي

الدرجة املعتمدة

التقدير العام للدرجة الجامعية

%52

االمتحان التحريري

%25

االمتحان الشفوي

%25

الدرجة النهائية

%122

الدرجة املتحصل يعليها

املقيم الداخيل األول /االسم ....................................................................:التوقيع .......................:التاريخ:

/

املقيم الداخيل الثاين /االسم ...................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/

املقيم الخارجي /االسم ...........................................................................:التوقيع ......................:التاريخ:

/
/
/

/

رئيس القسم العلمي
االسم..............................................:
التوقيع...........................................:
التاريخ............................................:

مدير مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية

يعميد الكلية

االسم..............................................:

االسم................................................:

التوقيع...............................................:

التوقيع...................................................:

التاريخ................................................:

التاريخ..................................................:

