
 ة بحوث االكاديمي للمي لالتقييم الع

 

 للمقیم. إرشادات 1

 
 ، يرجى االنتباه إلى العناصر التالية: التقييم عند 

 
تقدم مساهمة قيمة في المعرفة واألدب الحاليين من حيث البحث  ( من المهم التفكير واالستنتاج إذا كانت  1)        

 دة وما إلى ذلك. تطوير النظرية والبيانات الجديدة والمنهجية الجدي
 

 مكتوبة ومقدمة وفقًا لتعليمات المجلة للمؤلفين.بحث ال( هل  2)        
 

وتقديمها وفقًا لمعايير المجلة القابلة للنشر من حيث: ما إذا كان قد تم تحديد أي    البحث( هل تمت كتابة  3)        
ح جيد ، ووضو  ة متماسكة ومتكاملة بشكلمنظمة بشكل جيد مع مناقشالبحث  مفاهيم بشكل مناسب ، وما إذا كانت  

بدقة ، إذا كان يجب قطع  البحث  أي بيانات إحصائية وجداول ومخططات ، سواء كان العنوان يعكس محتويات  
 أو إعادة هيكلته أو تطويره بشكل أكبر. البحث أي جزء من 

 
لل4)        الكافي  االئتمان  ف( مالءمة اإلشارة من حيث منح  المجالمساهمين اآلخرين  الرئيسية ،  ي  واإلغفاالت 

 إذا كانت المراجع كاملة ومكتوبة بشكل صحيح.وما 
 

بعد التقييم كما تم تقديمها ، تكرار عملية البحث لمسار العمل هو: قبول  المقيم العلمی( قد يكون اقتراح  5)       
 .البحث، رفض المقيمالتغييرات التي أوصى بها 

 
IIإرشادات التصنیف . 
 

 ا بشكل كامل أو أولي. أصلي لم يتم نشره مسبق نتائج بحثعلمية أصلية تعرض بحث ( 1)      
 

 على مراجعة شاملة للبحوث الحديثة والحالية في مجال معين.التقييم ( تحتوي مقالة 2)      
  يجب أن تكونفي هذه الفئة هي استبيانات بطبيعتها يجب أن تحتوي على مراجع وتقييمات نقدية. البحوث 

 ة جيدة للموضوع.المراجع كاملة بما يكفي للسماح برؤي
 

، ولكن يجب أن تساهم في تطبيق نتائج بحث معروفة البحث المهنية إلى بحث أصلي( ال يجب أن تستند ٣)     
 وتقديم مفاهيم نظرية.

 

 

   :يم التفصيلييالتق.1 

 ( حسب المعايير االتية: 1يرجى بيان التقييم في جدول رقم )
 قة الصیاغةوان البحث (عالقة العنوان بالموضوع ودنع): أوال

 صالة الدقة والشمولیة والحداثة واالمرجعیة البحث ()ثانیاً: 
 دفه: غایة البحث وهثالثاً: 
 أهمیته وجدارته بالدراسة:رابعاً: 

 قیمته العلمیة:خامسا: 
 مة النتائج النهائیة مع هدف البحث وفرضیاته العلمیةمالئسادسا:
 منهج البحث(الوضوح والدقة والوسائل ): سابعا: 

 : مضمون البحث: ناثام
 .التكامل العلمي في ضوء منهج البحث:  1
 بتكار إن ُوجدت الرجاء بالتفضل في ذكر عناصر ااڵ بتكار فيه معأصالة ااڵفكار ومستوى ااڵ. 2
 

 جرائیة في البحث: الجوانب اال: تاسعا
 .مادة البحث وأسلوب العرض  1



 علمية واحتكامه إليها بحث بالمعايير ال.دقة التزام ال 2
 حصاءات والجداول. دقة االرقام واال. 3

 

 :  النهائیيم يالتق.2

 تي: ال وفق التقييم الذي يستحقه البحث على النحو ا قرار(, البداء ال2م )م جدول رقاستخدا ىيرج -أ

 ت.اليحتاج إلى ا ي تعدي ال جيد جدا -

 نشر. قبل ال ت طفيفةالجيد ولكنه يحتاج إلى تعدي  -

 ت الموصى بها. البعد إجراء تعدي االيصلح للنشر  و المقبول   -

 يصلح للنشر بمجلة علمية محكمة بتاتا  و الضعيف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وضع المسوغات التي دفعت    يرجیفي ضوء تحديد التقويم والحكم النهائي الذي اخترتموه،  -ب 

 القرار:  إلى ذلك
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ء الجراات  التوصيوضع  يرجیم والحكم النهائي الذي اخترتموه، ييفي ضوء تحديد التق -ج

 : حث بل البامن قالتعديالت 
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 للبحث حسب المعايير البحثية  يليالتقويم التفص( 1جدول )
 

 التوصيات جيدجيدا جيد متوسط  مستوفي  ضعيف المعايير البحثية 

       عنوان البحث  ١

       مرجعية البحث  ٢

       غاية البحث وهدفه  ٣

       الدراسة ارته بأهميته وجد ٤

       قيمته العلمية ٥

٦ 
 مالئمة النتائج النهائية مع هدف البحث

 وفرضياته العلمية 
      

       منهج البحث  ٧

       مضمون البحث ٨

       الجوانب االجرائية في البحث ٩



 ي  النهائيم يالتق( ٢جدول )

  بحثعنوان ال

 

 

 المرتبة  قرار التقييم
 ة عالم

 رفض   وا لقبو
 ظاتالمالح

   ت. الا ي تعدييحتاج إلى  ال   جيد جدا 

ت طفيفة قبل  اللكنه يحتاج إلى تعدي  جيد 

 النشر.

  

ت البعد إجراء تعدي االيصلح للنشر  ال  مقبول 

 الموصى بها.

  

يصلح للنشر بمجلة علمية محكمة  ال ضعيف 

 بتاتا 

  

   عدیل  بعد التة عللمراج بحثتاج الهل یح

 

 علمي: اليم المق

 

 

 يخالتار

 

   /     /         

 

 

 التوقيع 

 

 
المعلومات الشخصیة للمقیم(  ٣)جدول    

حث عنوان الب   

 

 اسم المقيم  

 

العلمي   اللقب    

ص الدقیقصااالخت   

 

ؤسسة الم    

 

 العنوان  

 

البريد  

وني االلكتر  

 تلفون  

بموجب هذا بأن المراجعة المقدمة تتم بموضوعیة وبال  أصرح  التوقيع 

. ةهنیة وعلمیة وأخالقی م مبنیة على معايیر باالة وأنهام   

 

 

 

 



 


