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نموذج النتيجة النهائية لمفاضلة مرشح للدراسات العليا
العام الجامعي:

/ 41

 41هـ  -الموافق

/ 02

02م

الفصل الدراسي:
ً
أوال :البيانات العلمية للمتقدم
اسم المتقدم  /المتقدمة
الجامعة التي تخرج منها
الكلية

القسم

المعدل التراكمي العام

من 5

التخصص

من 1

معدل التخصص

آيلتس IELTS

نتيجة اختبار مستوى اللغة اإلنجليزية

من 5
توفل TOFEL

من 1
تاريخ الحصول عليه

(إذا كان مطلوب)

/

/

02م

البرنامج المتقدم له

ً
ثانيا :نتيجة االختبار التحريري:
الدرجة
النهائية

الدرجة المكتسبة

النتيجة

النسبة المئوية
 مقبول

02

ً
ثالثا :تقييم املقابلة الشخصية
عناصر المقابلة الشخصية
 - 4حسن المناقشة وسالمة التعبير

الدرجة
النهائية
01

 – 0القدرات والمهارات والثقافة العامة

01

 – 3المظهر وقوة الشخصية والسلوك

01

المجموع

32

المجموع النهائي 6 / 32

5

نتيجة المقابلة



المقيم
األول

المقيم
الثاني

مقبول

غير مقبول





انسخ هذا الشكل وضعه في مكان االجابة بدالً من المربع الفارغ في النموذج اعاله.

 غير مقبول

المقيم
الثالث

المجموع

المتوسط
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يرجى ذكر االسباب في حالة عدم القبول
0
2
3

ً
رابعا :النتيجة النهائية
التقييم

النسبة النهايئة

0

المعدل التراكمي

%01

2

معدل التخصص

%20

3

االختبار التحريري

%21

4

المقابلة الشخصية

%0

المجموع الكلي

مالحظات

النسبة المكتسبة

%422

ً
خامسا :اعضاء جلنة املقابلة الشخصية والرصد
م

التوقيع

االسم

4
0
3

عميد الكلية

رئيس القسم
االسم

االسم

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

 األصل لعمادة الدراسات العليا. ص للقسم. مالحظة:يرفق كشف باسماء المرشحين مرتبين تنازليا ً حسب النسبة المئوية النهائية .
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املستندات املطلوب تسليمها لعمادة الدراسات العليا:
(للطالب والطالبات المقبولين األساسيين واالحتياطيين فقط)
 صورة مصدقة من وثيقة التخرج الجامعية.
 صورة مصدقة من السجل األكاديمي (سجل الدرجات) للبكالوريوس.
 صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية.
 تزكيتين علميتين من استاذين قاما بتدريس الطالب.
 شهادة حسن سيرة وسلوك( .ليس مطلوب من طالب االنتساب)
 أربع صور ( )6*4ملونة وحديثة للبنين فقط.
 صورة من أي مؤهل آخر مشترط للقبول .مع صورة من سجل الدرجات.
 نموذج ) (G-06نموذج طلب التحاق بالدراسات العليا( .يتم تعبئته من قبل الطالب).
 نموذج ) (G-07نموذج ترشيح قبول متقدم لبرامج الدراسات العليا( .يتم تعبئته من قبل القسم).
 نموذج ) (G-34نموذج نتيجة المفاضلة للدراسات العليا .يتم تعبئته من قبل القسم والكلية.
مالحظة:

يحتفظ المرشح بهذه الورقة وعند ظهور نتيجته كمقبول أساسي عليه إحضار المستندات المطلوبة أعاله وتسليمها إلى عمادة
الدراسات العليا.

