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 استمارة تقویم مشروع كتاب للنشر في الجامعة
 تمأل ھذه االستمارة باإلضافة إلى التقریر المفصل عن مشروع الكتاب

 
 .......................................................................اسم مشروع الكتاب ..........................................

  .................................................................................................................. 
 (      )                       مترجم (      )ھل الكتاب :         مؤلف (     )                              محقق 

 :تقویم الكتاب
 ) أمام كل عبارة من العبارات التالیة:۱۰ــ-۱آمل من سعادتكم التكرم بوضع الدرجة المناسبة( 
 

 ) ۱۰ــ - ۱الدرجة المناسبة ( 
 

 )    (         القیمة العلمیة للكتاب: .۱
 )    (         أھمیة موضوع الكتاب: .۲
 )   (          وسالمة لغة الكتاب:صحة  .۳
 )   (       عالقة الكتاب بتخصص المؤلف أو المترجم أو المحقق: .٤
 )    (        تصنیف الكتاب من الناحیة األكادیمیة: .٥
 )   (          الجھد المبذول في الكتاب: .٦
 )    (      مدى ندرة المؤلفات باللغة العربیة في مجال الكتاب: .۷
 )    (       ات العلمیة للمادة الواردة بالكتاب:دقة المصطلح .۸
 )   (      مناسبة الجداول والمالحق والتمارین الواردة بالكتاب ووضوحھا: .۹

 (      )     مراجع الكتاب ومدى حداثتھا ( إذا كان مؤلفا): .۱۰
 (      )      دقة الترجمة( إذا كان الكتاب مترجماً: .۱۱
 (      )      قاً):دقة التحقیق إذا كان الكتاب محق .۱۲

 

): ۱۰۰بشكل عام ، یستحق الكتاب الدرجة التالیة ( 
*

                                                       (      ) 
*
 ) كحد أدنى لقبولھ للنشر.۷۰یشترط المجلس العلمي في الجامعة حصول الكتاب على درجة( 

 
 التوصیة النھائیة:

 من الفقرات التالیة تتفق وما ورد في تقریركم:یرجى اختیار فقرة واحد 
 

 أوصي بنشر مشروع الكتاب للھدف الذي أعد من أجلھ.  ]   [  
 

 أوصي بنشر مشروع الكتاب بعد األخذ بالمالحظات اإللزامیة التي ذكرت في التقریر العام المرفق.  ]   [  
 

 باب الموضحة في التقریر العام المرفق.أوصي بعدم نشر مشروع الكتاب عن طریق الجامعة لألس ]   [  
 

 .......اسم المحكم :.................................................................. التوقیـــع: ..................................

 ۱ 



 اسم العائلة                اسم الجد                   اسم األب              االسم   
 

 .......اسم المحكم رباعیاً:..........................................................................................................
 

 (      ) أستاذ مساعد      (      ) أستاذ مشارك  الدرجة العلمیة للمحكم:     (      ) أستاذ
 

 عنوان العمل:
 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.................................... 

 
 العنوان الدائم:

 ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

.................................... 
 

 (  المنزل    )                                      (   العمل   )      رقم الھاتف:   
 .............................................................................................................................. 
 

 ...............................................................رقم الفاكس:............................................................
 

 ............................................................رقم الجوال:...............................................................
 

 :البرید اإللكتروني
 .............................................................................................................................. 
 

 ( میالدي )                                التاریخ:                       ( ھجري )                                
 
 ......../......./.............  ھـ      المــــــــــوافق            ......../........../......................م  
 
 

 التوقیع :
 
 .............................................................................................................................. 
 

 ۲ 


