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 -3أهداف المشروع

Project Objectives

هل األهداف المذكورة في التقرير هي نفسها التي ذكرت في مشروع

البحث؟ وإذا كان الجواب ال من فضلك سجل مالحظاتك
نعم

Yes

ال

No

Are the objectives stated in the report exactly the
same as those given in the research proposal? If
your answer is No, please comment
نعم

Yes

ال

مالحظات:

1

No
Comments:

 -4مدى إنجاز األهداف

In the space below comment on the achievement
of every objective

من فضلك سجل مالحظاتك على مدى إنجاز كل هدف في الفراغ

المبين أدناه
مدى اإلنجاز

الهدف
Objectives
-1
-2
-3
-4
المقيم بمدى إنجاز أهداف البحث
 -5رأي
ّ

Reviewers opinion about the compaction & the
proposed objectives

عند مقارنة أهداف البحث باإلنجازات ،فإنني أجد أن األهداف العامة للبحث:
أنجزت تماماً

أنجزت جزئي ًا

أنجز معظمها

المالحظات:

Comments

 -6نتاجات المشروع البحثي

Research out comes

*نشر النتاجات في المجالت المعتمدة

Publication in accredited journals
Category of the journals in which the papers have
been submitted / accepted
غير معتمدة
فئة ثالثة

فئة المجلة التي نشرت فيها األبحاث أو قبلت للنشر فيها
فئة أولى

فئة ثانية

*نشر النتاجات في سجالت المؤتمرات العلمية
مؤتمر متميز

Publications in Conference Proceedings
مؤتمر محلي

مؤتمر إقليمي

 -7إنجازات إضافية ناتجة عن المشروع

Additional Achievements

* تعد اإلنجازات اإلضافية:
ذات قيمة عالية
Significate
 -8التقييم النهائي للتقرير

The additional achievements are considered:
متوسطة
Average

هامشية
Marginal
Overall Evaluation for the quality of the report

*إن تقييمي لجودة التقرير هو:
ممتاز Excellent

I rate the quality & the final report as
جيد جداً Very good

جيد Good

ضعيف Poor

2

 التقييم النهائي للمشروع-9

Overall Evaluation for the research project

:*إن تقييمي للمشروع البحثي هو

I rate the research project as:
Poor ضعيف

Good جيد

Additional Comments/ Recommendations
Please provide the researcher with other
comments, suggestions, or references that enhance
the quality of the report.
Comments

Overall Recommendation
I recommend the acceptance of the final report
I recommend the acceptance after the
suggested revisions are carried out
I do not recommend the acceptance of the
final report

3

Very good ًجيد جدا

Excellent ممتاز
مالحظات أخرى
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*فضالً زود الباحث بأي مالحظات أخرى أو اقتراحات أو مراجع من
الممكن أن تعزز جودة التقرير
:المالحظات

التوصية النهائية
أوصي بقبول التقرير النهائي
أوصي بقبول التقرير النهائي بعد إقرار التعديالت المقترحة
ال أوصي بقبول التقرير
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