
 

   

 التقديمتاريخ 

 
هـ41    /      / 

 * ( 3م ) رق * نموذج

 للمعيد ةـــصيـخـة الشـابلـقـمـال

 …………………… الوتقذم:اسن 

 …………………… تارّخو:      …………… الطلب:رقن 

 3        2           1     صفر                                                   أواًل: المقابلت المقىىت :
 الؼام.الوظير  -1
 

 .ثالفصاحت ًالقذرة ػلَ الحذّ -2
 

 (. …السواع  النطق،السالهت الؼاهت )  -3
 

 ( …ػذم التلؼثن  الطوأنْنت، اليذًء،) الثقت بالنفس ًػذم التٌتر -4
   

 الؼاهت.الثقافت  -5
 

 التخصصالوستٌٍ الؼلوِ فِ هجال  -6
 (…هصادر الؼلن  ،الوجاالث البحثْت التخصص،) هؼلٌهاث ػن      

 

 الؼاهت.الوياراث  -7
 ( .. الذًراث التذرّبْت آلِ،اسب الح األجنبْت،) اللغاث      

 

 .الرؤّت الوستقبلْت فِ هجال التخصص -8
 لخ (ا …أىذاف الوتقذم الوستقبلْت  الرؤّت،) ًضٌح      

 

 .الوساىواث الوختلفت -9
 (...فِ أنشطت الجاهؼت تاالجتواػْت، الوشارك) الوشاركت فِ النشاطاث  
 

 .الرأُ ذاءًالنقاش ًإب حٌارالقذرة ػلَ ال - 11
 ستنتج هن خالل هناقشت النقاط السابقت (ت)        

 

                                                           * الذرجت =                  درجت 30* درجاث المقابلت المقىىت = 

 العرض:
 حٌل أحذ الوٌضٌػْن التالْْن:هٌضٌع ّلقْو الوتقذم ػلَ لجنت الوقابلت ّتوحٌر  

 أً أُ هجال آخر ٌضٌع ّحضره فِ هجال التخصصه  -2    لرؤٍ ًاألىذاف الوستقبلْت فِ هجال التخصص ا -1

 دقائق                                        11* ال تزّذ هذة الؼرض ػن 

                  ّلْيا هناقشت هن قبل أػضاء اللجنت* 

  لذرجت =ا *               درجاث 00   =درجاث العرض* 

 اللجىت:عضو  
                                                                االسن:

  مجموع درجاث المقابلت =          …………………… التٌقْغ:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنةتوصية 
 

            ههههههههق حمهههههههج مقابلهههههههت 01……/  ……/  ……بخهههههههار    ……………إوهههههههم  ههههههه   هههههههو  

 ……….…… بخخصص: ……………   قسم     ………………………   :المخقذ 

لهم واالتهخماع للعهرض المقهذ  مهه       وبعذ اإلطالع على أوراقم الخاصت وإجراء المقابلهت الخخصه ت  

 الذرجاث:وحصول الطالب على مجموع  العلم ت،صاحب الطلب واالطالع على الخوص اث 

  ل :عل م  إن اللجىت حوص  بما 

 قبول الطلب                                                

 ر ط الطلب                        

 القسمأعضاء جلنة اختيار املعيدين ب
  

 عضو اللجىت  تعضو اللجى

  االتم:   االتم:

  الخوق ع:   الخوق ع:

  رئ س اللجىت 

   االتم: 

   الخوق ع: 

 

 رلك.قل درجخم عه حمه   أكثر و سخبعذ   57ُ وصى بقبول اإلعادة إرا حصل المخقذ  على الذرجت   

 

 املتقدمالدرجات اليت حصل عليها 

 = ترجالذ      العا      المرحلت الجامع ت الخقذ ر -1
  ، ( 35 ) 4.49إلِ  4.25هن ، ( 41 ) 4.74إلِ  4.5هن ، ( 51 ) 5إلِ  4.75هن))  

                            (( 25 ) 3.99إلِ  3.75هن ( ، 31 ) 4.24. إلِ 4هن

 = ترجالذ                درجت ( 41)  المقابلت الخخص ت والعرض -2
 = ترجالذ       درجت ( 5) الخبراث العمل ت السابقت -3
 

 = ترجالذ       درجاث ( 5 ) امعتكون المخقذ  مه خر ج  الج -1

 



 


