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 معلومات عن المحكم )المراجع(  

 )االسم الرباعي( سم المحكما 
 الرتبة العلمية 
 عنوان  المحكم البريدي )كامال( 
 هاتف 
 البريد اإللكتروني للمحكم 

 التوقيع  التاريخ 
 

 للتواصل

 على العنوان التالي أو البريد العادي يالرجاء إرسال نموذج التحكيم بعد تعبئته بالبريد اإللكترون

 والدراسات العليا عمادة البحث العلمي
 فيالدلفياجامعة 

 األردن -19392جامعة فيالدلفيا  1ص. ب: 

00962-6-4799000 
 2376 - 2366فرعي 

 فون:تل

AJaber@philadelphia.edu.jo 

Ljararah@phildelphia.edu.jo 

 

 :الكتروني بريد

 
 

QFO-SR-DR-008 :للنشرمؤّلف كتاب  منفصل كتاب/ تحكيم  -اسم النموذج:  رمز النموذج 
   تحكيم كتاب/ فصل من كتاب منشور ألمور الترقية -

 

 

 
 جامعة فيالدلفيا         
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   رقم اإلصدار:
(Revision) 

 العلياالجهة المصدرة: عمادة البحث العلمي والدراسات 

 الجودة ضمان  الجهة المدققة: عمادة :اإلصدار تاريخ 2018-10-31
 عدد صفحات النموذج: 1-6

 الكتاب/ الفصلمعلومات عامة عن 
 الكتاب/ الفصلعنوان  
 المؤلف الرئيس 

 مشارك أول مؤلف  مشارك ثاني مؤلف 
  مشارك ثالث مؤلف  مشارك رابع مؤلف 

 للتحكيم الكتابتاريخ ارسال  

 الغرض من التحكيم
 دعم نشر مشروع الكتاب/ الفصل  -
 استخدام الكتاب/ الفصل المنشور ألمور الترقية  -
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 ـ خلفية المحكم 1
 فصل ال/ ى ذكر مدى إلمامكم بموضوع الكتابيرج
  موضوع الدي أبحاث حديثة في ل .1
  موضوع الفي لدي أبحاث سابقة  .2
  وليس في موضوعه الخاصفصل ال/ ام للكتابلدي خبرة في المجال الع .3

 
 الفصل/ ـ طبيعة الكتاب 2
 ؟  / الفصلئدة المرجوة من تأليف هذا الكتابما الفا
  ليمي يمكن استخدامه كمقرر دراسيعلمي تع .1
  ن استخدامه كمقرر دراسيأدبي تعليمي يمك .2
  مرجع علمي .3
  مرجع أدبي .4
  لقراءة واالطالع وتثقيف المجتمعمرجع عام ل .5

 
 ومحتوياته/ الفصل ـ عنوان الكتاب 3

لمتعلقة ما هو تقييمك للعناصر التالية ا/ الفصل ء على النسخة النهائية من الكتاببنا
 :ومحتوياتهفصل ال/ بعنوان الكتاب

موافق 
 بشدة

ال  محايد موافق
 أوافق

     محتوياته / الفصلعنوان الكتابيعكس  .1
     الكتاب/ الفصل اجميع المواضيع التي احتواهفهرس اليغطي  .2
     همة الكتاب فكرة واضحة عن أهميتتعطي مقد .3
     تغطي الموضوعات الرئيسة فيه  / الفصلعناوين الموضوعات الفرعية داخل الكتاب .4
     القارئكار لدى أسلوب المؤلف يساعد على وضوح األف .5
     جديدة /الفصلتعدُّ مواضيع الكتاب .6
     تب عربية مطبوعة في هذا الموضوعهناك ك .7
     المصادر والمراجع المذكورة كافية .8
     / الفصلمساهمة المصادر والمراجع المذكورة في إثراء موضوع الكتاب .9

     ح المؤلف باالستعانة بخبير لغويينص .11
 تعليقك على النقاط السابقة مع اإلشارة إلى رقمها(التعليق: )فضاًل ضع 
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 وقيمته /الفصلـ جودة الكتاب 4

 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز على النسخة النهائية من الكتاب المؤلَّف نرجو اإلجابة على ما يلي: بناء  
/ ز والمصطلحات المطروحة في الكتابمة المواضيع والرمو ءمدى مال .1

 الفصل
     

      مقارنًا بالكتب األخرى / الفصلة الكتابترتيب جود .2
      بصفة عامة / الفصلشمولية عرض الكتاب .3
      إلى المكتبة العربية / الفصلمن الكتاب القيمة المضافة .4
      لدى المؤلف / الفصلوضوح فكرة الكتاب .5
      صور واألشكال والرسومات إن وجدتمدى جودة ال .6
      قوق الملكية الفكريةالمؤلف باإلشارة إلى المراجع وحكيفية التزام  .7
      بشكل عام / الفصلجودة إخراج الكتاب .8
      بشكل عام / الفصلجهد المبذول في الكتابال .9

 : )فضاًل ضع تعليقك على النقاط السابقة مع اإلشارة إلى رقمها(مالحظات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العام االنطباع -5
 ال نعم السؤال

   أو محتوياته؟ / الفصللديك أي تحفظ أو تعليق أو مالحظات على مضمون الكتابهل 
 :ب )نعم( يرجى التعليق بذكر السببإذا كان الجوا

 
 
 

 ؟/ الفصلطاء ملخص النطباعك عن هذا الكتابإع يرجى
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 ـ التقييم الشامل والتوصية النهائية: 6
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز 

       ؟الفصل/ تقييمك العام للكتاب ما هو
 

  الجامعة ؟بدعم من فصل ال/ ما هي توصيتك النهائية لنشر الكتاب
 فصلال/ الكتاب بدعم الجامعة لنشر أوصي  
  شريطة األخذ بمالحظات المحكمبدعم الجامعة لنشر الكتاب/ الفصل أوصي  
 الفصلالكتاب دعم الجامعة لنشر أوصي بعدم /  
 أوصي بقبول الكتاب/ الفصل ألغراض الترقية  
 أوصي بعدم قبول الكتاب/ الفصل ألغراض الترقية  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                      ........................................ :اسم المحكم                                                                         
 .........................................:التوقيــــــــــــع

 التاريخ: .............................................                                                                        
  

 
  نشكر لكم حسن تعاونكم
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 :الستعمال الدائرة المالية 

 المعلومات المالية "لغايات صرف المكافأة المالية"

  :)الرباعي( باللغة العربيةاسم الُمحكِّم 

  :اسم الُمحكِّم )الرباعي( باللغة اإلنجليزية

  :اسم البنك

  فرع البنك:

  :رقم حساب البنك

  :IBAN NUMBERرقم 


