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دليل المقومين 
قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوم التأكد فيما اذا كان البحث المرسل اليه يقع ضمن تخصصه العلمي او ال، فاذا كان البحث 

عشرة ايام، وبعد   زال تتجاواذ ان عملية التقويم يجب ان    ؟  عملية التقويم  إلتمامضمن تخصصه العلمي، فهل يمتلك المقوم الوقت الكافي  

قوم على اجراء عملية التقويم واتمامها خالل المدة المحددة، يرجى اجراء عملية التقويم وفق المحددات اآلتية: موافقة الم

 ؟ ه  ان البحث ق م ام اص   لدجهر يجب نشوه بالمجلر .1

 وان البحث يتفق مع الس اسر العامر للمجلر مضوابط النشو ي ها.  إذاي ما  .2

وان الجواب نعم، يوهى االشاجة الى تلك الدجاسا . إذاه  ان يعوة البحث متناملر يي دجاسا  سابقر ؟  .3

 مد  تعب و عنوان البحث عن نفسو ممحتواه.  .4

 وان ملخص البحث يصف بشع  ماضح مضمون البحث ميعوتو.  إذاب ان ي ما  .5

المؤلف الوصول ال و متوض حو بشع  دق ق، مه  مضح ي ها المؤلف ماهي المشعلر التي قام    دما يويه  تصف المقدمر يي البحث   .6

بدجاستها. 

 مناقشر المؤلف للنتائج التي توص  ال ها أالل بحثو بشع  علمي ممقنع.  .7

 . يجب ان تجو  عمل ر التقويم بشع  سول معدم اطالع المؤلف على ال هانب ي ها .8

 اجاد المقوم مناقشر البحث مع مقوم آأو ي جب ابالغ جئ س التحويو بذلك. إذا .9

هناك مخاطبا  ممناقشا  مباشوة ب ن المقوم مالمؤلف ي ما يتعلق ببحثو الموس  للنشو، ميجب ان توس  مالحظا    نال تعويجب ان   .10

المقوم الى المؤلف من أالل مديو التحويو يي المجلر. 

 البحث مست  من دجاسا  سابقر، توهب على المقوم ب ان تلك الدجاسا  لوئ س التحويو يي المجلر. جأ  المقوم أن  إذا .11

ان مالحظا  المقوم العلم ر متوص اتو س عتمد عل ها مبشع  جئ س يي قواج قبول البحث من عدمو، وما يوهى من المقوم االشاجة  .12

ن تقوم بو ه ئر التحويو مالى تلك التي تحتاج الى تعدي  هوهول  مبشع  دق ق الى الفقوا  التي تحتاج الى تعدي  بس ط ممعن ا

يجب ان يقوم بها المؤلف نفسو. 




