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أولا :التحكيم المبدئي (نأمل وضع عالمة ) )xفي المكان المناسب).
البحث ال يحتوي انتهاكاً لمبدأ األمانة العلمية (.)Plagiarism

 نعم

ثاني ا :مؤشرات جودة البحث

 ال

 ال أعلم

البحث أصيل ويمثل فكرة مبتكرة.

 ممتاز

 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف

البحث يقدم مساهمة علمية إلى العلوم الهندسية.

 ممتاز

 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف

البحث يحتوي مناقشة علمية قيمة .
تمت اإلشارة إلى عدد ٍ
كاف من المراجع.

 ممتاز

 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف

 ممتاز

 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف

تم استخدام مراجع حديثة.

 ممتاز

 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف

لغة البحث واضحة في التعابير والمصطلحات العربية أو اإلنجليزية.

 ممتاز

 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف

ثالث ا :مؤشرات جودة الكتابة األساسية

❖ العنوان يعكس المحتوى بوضوح.

 نعم

 جزئياً

 ال

 نعم

 جزئياً

 ال

 نعم

 جزئياً

 ال

 نعم

 جزئياً

 ال

❖ محتوى الملخص باللغة العربية يتطابق مع محتوى الملخص باإلنجليزية.

 نعم

 جزئياً

 ال

❖ الكلمات المفتاحية ( )Keywordsمعبرة عن المحتوى.

 نعم

 جزئياً

 ال

❖ الملخص ( )Abstractيحتوي العناصر التي توجز محتوى البحث.
•

مشكلة البحث (.)Research Problem

•

اهمية البحث التطبيقية ).(Research Significance

•

منهجية البحث (.)Research Methodology

•

أهم النتائج ()Most Important Results

•

أهم االستنتاجات (.)Most Important Conclusions

 نعم
 نعم

❖ هل المقدمة ...؟
▪

تصف خلفية الموضوع (.)Describes the Subject Background

▪

تناولت بوضوح مشكلة البحث.

▪

عرضت الدراسات السابقة.

▪

ذكرت هدف البحث بوضوح.

 جزئياً
 جزئياً

 ال
 ال

 نعم

 جزئياً

 ال

 نعم

 جزئياً

 ال

 نعم
 نعم

 جزئياً
 جزئياً

 ال
 ال

❖ تم تقديم وصف واضح وشامل للطريقة المتبعة في الدراسة.

 نعم

 جزئياً

 ال

❖ تم عرض ومناقشة النتائج بشكل واضح.

 نعم

 جزئياً

 ال

❖ قائمة المراجع مرقمة بالترتيب حسب اإلشارة إليها في النص.

 نعم

 جزئياً

 ال

رابعا :مؤشرات جودة الكتابة اإلضافية

• الجداول واضحة ومرقمة ومعنونة ومشار إليها ضمن النص بالترتيب.

 نعم

• األشكال واضحة ومرقمة ومعنونه ومشار إليها ضمن النص بالترتيب.

 نعم

 جزئياً

• الصيغ (رياضية ،كيميائية ..الخ ).واضحة ومرقمة ومشار إليها ضمن النص.

 نعم

 جزئياً

• تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها مع أبحاث مناظرة.

 نعم

 جزئياً
 جزئياً

 ال

 ال ينطبق

 ال

 ال ينطبق

 ال

 ال ينطبق

 ال

 ال ينطبق

خامس ا :نتيجة التحكيم (التوصية بشأن نشر البحث في المجلة).



صالح للنشر بدون تعديل.

 صالح للنشر بعد إجراء التعديل.
أرغب في االطالع على البحث بعد التعديل.


 ال مانع من النشر بعد إجراء التعديالت المطلوبة.

 غير صالح للنشر.
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