استمارة المقوم العلمـــــــــــــــــــــــي رقم (

)

عنوان (الرسالة /االطروحة)

االختصاص العام للرسالة /االطروحة:
االختصاص الدقيق للرسالة /االطروحة:
صالحة للمناقشة بدون مالحظات
صالحة للمناقشة -مع عرض المالحظات المرفقة على لجنة المناقشة (حص اًر)
ال تصلح للمناقشة ،مع ذكر األسباب المبررة الموجبة لرفض الرسالة /االطروحة

التوقيع- :

اسم المقوم العلمي ولقبه العلمي- :

التخصص العام- :

التخصص الدقيق- :
محل العمل- :

رقم الهاتف النقال- :

مالحظة- :
 -1تذكر المالحظات في ورقة منفردة.
 -2ترسل الرسالة /االطروحة الجامعية بنسخة ورقية وقرص مدمج يحتوي على االطروحة والمصادر للمقوم العلمي مع
استمارة االقتباس النصي للرسالة /االطروحة.
 -3تعرض المالحظات على لجنة المناقشة (وال يطلع عليها المشرف والطالب) في يوم الجلسة وقبل المناقشة.
 -4في حالة رفض الرسالة من أحد المقومين العلميين او كالهما تطبق الفقرة ( )36من تعليمات الدراسات العليا.
 -5في حالة وجود انتحال (سرقة) علمية ضمن مالحظات المقوم العلمي (تذكر بالتفصيل والمصادر التي تم السرقة منها)
ويتحمل مسؤوليتها الطالب والمشرف وتعامل على أساسها كحالة غش.

(االستمارة الخاصة بالمقوم العلمي بشأن الرسالة /االطروحة المرسلة له من قبل الجامعات لتقويمها)
االطروحة /الرسالة /الموسومة بـ:

االختصاص العام للرسالة /االطروحة:
االختصاص الدقيق للرسالة /االطروحة:
القرار العلمي (مالحظات)
تحقق متطلبات نيل الشهادة وارسالها للمناقشة:
ال تحقق متطلبات نيل الشهادة لألسباب التالية

مالحظة:
في حالة وجود مالحظات أخرى كثيرة إلعطاء القرار العلمي أعاله ،يرجى كتابتها في ورقة منفصلة ترفق
باالستمارة على ان تكون موقعة من قبل المقوم العلمي ايضاً.
التوقيع:
اسم المقوم العلمي ولقبه العلمي:
التخصص العام:
التخصص الدقيق:
محل العمل:
رقم الهاتف النقال:

إني......................................................................المكلف بتقييم االطروحة /الرسالة
الموسومة...............................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
للطالب /طالبة الدراسات العليا .................................................................للحصول
على شهادة ......................................................................................الجامعة
...................................الكلية...........................................................اتعهد
بمراعاة الدقة في التقييم وعدم االكتفاء ببحث االطار العام لألطروحة او الرسالة ومنهج البحث العلمي واالضافات
المعرفية او االبتكار فضالً عن تدقيق موضوعية الطرح التربوي والثقافي وبما ال يمس الوحدة الوطنية وتعزيز
االمن المنهجي والعمل على كل ما جاء في االطار أعاله وبخالف ذلك اتحمل كافة التبعات القانونية وألجله
وقعت.

االسم:
التوقيع:
التاريخ:

