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  معلومات المحكم 
   الدرجة العلم�ة: أسم المحكم:  

  القسم:   الكل�ة:  الجامعة:  

  معلومات ال�حث 
   : عنوان ال�حث 

  :تار�خ اعتماد ال�حث    :تار�خ وصول ال�حث الى المحكم :  الرقم التسلسلي

  تفاصیل ال�حث 
 : موضوع الورقة مع اختصاص المحكممدى تطابق 

 ضع�ف        متوسط          عال        
 : المنهج�ة العلم�ة في استن�اط النتائج

 ضع�ف       متوسط          عال         
 

 : الق�مة العلم�ة المضافة الى قطاع المعرفة
 .المفاه�م النظر�ة جدیدة واالهداف جدیدة     

 .النظر�ة جدیدة واالهداف معروفةالمفاه�م      

 .المفاه�م النظر�ة معروفة واالهداف جدیدة     

 .المفاه�م النظر�ة معروفة واالهداف معروفة     

 
 :مدى مالئمة المصادر والمراجع لمحتوى ال�حث 

   غیر مالئمة      مالئمة     
 

 هل ال�حث مستل من رسالة أو اطروحة علم�ة؟ 
 ال            نعم       

 
 : منهج�ة العرض

 ضع�فة          متوسطة          جیدة           جیدة جداً           ممتازة       
 

 : االهم�ة اإلجمال�ة من وجهة نظر المقوم العلمي
 ضع�فة          متوسطة           جیدة          جیدة جداً            ممتازة      
 
 



 

 

   :اسم المقوم العلمي
 رقم الهاتف:  

 البر�د اإللكتروني:  
 التوق�ع: 

 
 

 : (األسلوب والقواعد اللغو�ة)المستوى اللغوي 
 ضع�ف           متوسط            جید            جید جداً             ممتاز     
 

 : صالح�ة النشر من الناح�ة الفكر�ة
 ال �صلح        �صلح      
 

 : هل ترشح ال�حث الى جائزة أفضل ورقة للعام الحالي
   ال        نعم      
 

 : هل �صلح للنشر 
 ال �صلح         �صلح       

   ال�حث نوع
 : �حُث اصیل في حال توافر الشروط اآلت�ة

 .یتناول في موضوعه فكرة جدیدة       

 له ق�مة مضافة في حقل االختصاص أو �عالج مشكلة حق�ق�ة لم �سبق التطرق إلیها.       
 : �حث ق�م في حال توافر الشروط اآلت�ة

 .شروط ال�حث العلميتتوافر ف�ه       

 .�قدم إضافة جدیدة في إحدى مفرداتهِ       
 أصیل.        

 

 ق�م.        
 : القرار النهائي

 صالح للنشر دون تعدیل.     

 صالح للنشر مع التعدیل.     

 لألس�اب اآلت�ة: غیر صالح للنشر    
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