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 مجال التقييم
 مستوى تقييم المجال

 التقييم م. (2-1ضعيف ) (4-3متوسط ) (6-5ممتاز )

في االسهام  
 مجال التخّصص

المعرفة  في تطوير الدراسةساهم ت -
 الدراسةوفر ت، كذلك النظرية لممجال
 .واضحة تطبيقات عممية

 ولكن ليست مساهمة كبيرة -
، أو انها أسهمت نظريًا استثنائية

 أو عمميًا وليس كالهما.
  مساهمة ضعيفة ومتكررة. -

 جودة الكتابة

 ة وتبرزواضحة وموجز الكتابة  -
 .شخصية الباحث

 .وواضحة  المصطمحات محّددة -
 كتابة منظمة تنظيما جيدا، معال -

 واألشكال مجداولل توظيف جيد
 .والرسومات

كما في البند السابق، مع  -
 بعض في أخطاء بسيطةوجود 

 .فصول الدراسة

كتابة متقطعة وال يوجد ترابط  -
بين الفقرات، كذلك لم يوظف 

الكتابة في خدمة الباحث 
 .موضوع الدراسة

 

مشكمة الدراسة 
 اإلطار النظريو 

مشكمة الدراسة واضحة ولها دالئل  -
 واقعية.

اقتباسات اإلطار النظري يحتوي عمى  -
منتمية لموضوع من بحوث حديثة و 

 الدراسة.
او حقيقة تستند الدراسة الى نظرية  -

 عممية واضحة.

مشكمة الدراسة بحاجة الى  -
 .أكثردالئل عممية 

ة يمبعض االقتباسات قد -
 وغير منتمية لموضوع الدراسة.

 مشكمة الدراسة غير واضحة. -
معظم االقتباسات قديمة  -

 .وغير منتمية
 

اجراءات الدراسة 
 النتائجو 

واضحة  والخطوات  االجراءات -
 النظري. اإلطارومنظمة ومرتبطة مع 

االساليب و  مناسب ةمنهج الدراس -

توجد اشكالية في بعض  -
 تخل االجراءات ولكن ال

 بالدراسة.

اجراءات الدراسة تحتوي عمى  -
 ال يمكنمشكالت جوهرية 

 تجاوزها.
 



 
 

 

 

والجداول واألشكال  متقدمةاالحصائية 
 .لمدراسة ومناسبة والرسومات

تؤدي لمتطور في نتائج الدراسة  -
 .مجال التخصص

الباحث النتائج بطريقة وفسر  ناقش  -
 .موضوعيةعممية 

نتائج الدراسة يمكن تعميمها  -
 واالستفادة منها.

تقميدية االساليب االحصائية  -
 ولكنها صحيحة.

 النتائجلم يربط الباحث  -
ريقة موضوعية يستفيد منها بط

ويفسرها المجتمع، أو لم يناقشها 
 بأسموب عممي عميق.

نتائج الدراسة يمكن تعميمها  -
 واالستفادة منها بشكل قميل

االساليب االحصائية خاطئة  -
تتناسب مع توزيع العينة  وال

 والمجتمع.
الباحث  ويفسر  لم يناقش -

عممية نتائج الدراسة بطريقة 
 موضوعية.

نتائج الدراسة  ال يمكن  -
 تعميمها واالستفادة منها

توصيات 
 ومقترحات

توصيات ومقترحات  الباحثقدم  -
 مرتبطة بالنتائج وتخدم المجتمع.

 التوصيات والمقترحات دقيقة ومحددة. -
والمقترحات منطقية ويمكن  التوصيات -

 تطبيقها.

بعض التوصيات غير  -
أو ال  مرتبطة بنتائج الدراسة

 .تخدم المجتمع
التوصيات أو بعض  -

 دقيقة أو غير غير المقترحات
 .منطقية وال يمكن تطبيقها

غير  معظم التوصيات -
 مرتبطة بنتائج الدراسة.

التوصيات والمقترحات عامة  -
 وغير محددة

غير  رحاتمعظم المقت -
 منطقية وال يمكن تطبيقها

 

  المجموع
 

يقل تقييم إجراءات الدراسة  أال( وفق المقياس أعاله، وبشرط 41تستبعد الرسالة التي حصلت على تقييم أقل من ) مالحظة:
 .(3والنتائج عن )

 مملحق تقييم البحث املستل
 وفقا لقواعد البيانات: تقييم البحث المستلدرجات  .1

 النقاط البٌانات المشتركة بها المجلةقواعد 
Web of Science 01 

Scopus (Q1) 8 

Scopus (Q2) 7 

Scopus (Q3) 6 

Scopus (Q4) 5 

 ARCIEF 5مجلة فلسطٌنٌة ذات معامل تأثٌر 
 

 :لمرشح للجائزةآلية تقييم ا .2

   للمعادلة التالٌة:  ٌتم اختٌار أفضل رسالة من كل مجال وفقا 

 .(05) ةالمستل أو األبحاث درجة تقٌٌم البحث +( 05درجة الرسالة )( = 05)الدرجة الكلٌة 

 ( لمن قدم بحثٌن مستلٌن.05( درجات وبحد أقصى )15تكون النهاٌة العظمى لتقٌٌم البحث المستل الواحد ) 

 .ٌجب أال ٌرشح للجائزة أكثر من رسالة ماجستٌر وأكثر من رسالة دكتوراة للمجال الواحد 

  درجات التقٌٌم للرسالة العلمٌة ٌتم المفاضلة وفقا  للمعاٌٌر التالٌة على الترتٌب:عند تساوي 

  عنها أكثر من بحث مستل.ترجح الرسالة التً تم نشر 

  ترجح الرسالة التً حصلت على درجة أعلى فً تقٌٌم الرسالة على حساب البحث المستل.ثم 

 .ثم ترجح الرسالة األحدث من حٌث اإلصدار 

  السابقة، ٌرد التقٌٌم للجنة للمفاضلة. تطبٌق المعاٌٌررسالتٌن أو أكثر فً التقٌٌم، بعد فإن تساوت 


