مناذج أداء العمل  ...واالستمارات
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قواعد النشر في املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب

قواعد نشر باملجلة

تعنى املجلة بنرش البحوث التي تتعلق بـ:

أ ـ البحوث واملقاالت املتعلقة باألمن والتدريب.

ب ـ مراجعة الكتب ذات العالقة باألمن والتدريب.

ج ـ التقاري�ر العلمي�ة عن املؤمترات والن�دوات واحللقات العلمية وال�دورات التدريبية يف
جماالت األمن.

يشرتط بالبحوث واملقاالت املقدمة للنرش يف املجلة توافر ما ييل:

أ ـ عدم تعارض املادة العلمية مع العقيدة اإلسالمية.
ب ـ مراعاة سالمة اللغة وصحة األسلوب.

جـ ـ مراعاة الدقة يف استعامل عالمات الرتقيم.
د ـ رضورة اتساق عنوان البحث مع حمتواه .

هـ ـ أن يكون البحث أصي ً
ال ،ومل يسبق نرشه أو إرساله للنرش من قبل جهات أخرى.

و ـ أال يزيد عدد صفحات البحث عن ثالثني صفحة من القطع املتوسط ،وأال تزيد مراجعات
الكتب عن عرش صفحات ،وأال تزيد التقارير العلمية عن مخس صفحات.

ز ـ مراعاة ذكر رقم اآلية واسم السورة عند االستشهاد بالقرآن الكريم ،وذكر املصدر وبيانات
النرش عند االستشهاد باألحاديث النبوية.

حـ ـ يش�ار إىل املراجع داخل املتن بذكر اس�م الش�هرة للمؤلف وس�نة النرش والصفحة أو
الصفحات.

ط ـ ترتب املراجع يف هناية البحث ترتيب ًا هجائ ًيا هبذا الرتتيب:
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* إذا كان املرجع كتاب ًا كام ييل :اسم الشهرة للمؤلف ،اسم املؤلف ،سنة النرش ،عنوان
الكتاب ،الطبعة  ،دار النرش ،مكان النرش.

* إذا كان املرجع بحث ًا كام ييل :اس�م الش�هرة للكاتب  ،اس�م الكاتب ،عنوان البحث،
اسم املجلة(العدد  ،سنة النرش) ،مكان صدور املجلة(.مع مراعاة إغفال أل التعريف

وكلامت أبو وابن عند ترتيب أسامء املؤلفني).

ي ـ عند ورود مصطلحات أجنبية يف متن البحث تكتب بحروف عربية والتينية بني قوسني
ويذكر املصطلح كام ً
ال عند وروده أول مرة.

ك ـ يرفق مع كل بحث ما ييل:

* خطاب موقع من الباحث موجه إىل رئيس التحرير بطلب نرش البحث يف املجلة.

* إق�رار خط�ي من الباحث بأن بحثه مل يس�بق نشره يف أي وعاء علمي آخر ،ومل يقدم
للنرش يف أي دورية أخرى.

* تعريف خمترص بالباحث ال يزيد عىل صفحة واحدة  ،مع توضيح العنوان كامال.

ـ ختض�ع مجي�ع البحوث واملقاالت للتحكيم العلمي م�ن قبل خمتصني قبل إجازهتا للنرش،
ويقوم الباحث بإجراء التعديالت الالزمة عىل دراسته بناء عىل نتائج التحكيم.

ـ يف حال عدم قبول البحث للنرش فإن املجلة غري ملزمة برده إىل صاحبه  ،ويكتفى بإشعاره
بعدم إجازة البحث للنرش.

ـ يتم إش�عار الباحث بوصول بحثه ،ويتم إش�عاره بنتيجة التحكيم إلجراء التعديالت ثم
يتم إشعاره بإجازة النرش أو االعتذار عن عدم النرش.

ـ ي�زود الباح�ث بنس�ختني م�ن الع�دد الذي تم نرش بحث�ه فيه وعرش مس�تالت من بحثه ،
وترصف له مكافأة مالية بعد النرش.
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إجراءات التحكيم وقواعده

 1ـ ختض�ع مجيع املقاالت أو البحوث املنش�ورة يف املجلة العربية للدراس�ات األمنية
والتدريب للتحكيم العلمي.
 2ـ متنح البحوث املجازة للنرش مكافأة مقدارها  2000ريال سعودي.
 3ـ متنح التقارير العلمية ومراجعات الكتب مكافأة مقدارها  500ريال سعودي.
 4ـ يقدم كل بحث أو مقال مطلوب نرشه من نس�ختني مع قرص حاس�ب (برنامج
نايس�س) ويقدم كاتب�ه معه نبذة عن مؤهالته وحقل ختصص�ه وخربته وعنوانه
وجهة عمله.
 5ـ حتكم مجيع املقاالت والبحوث بصفة رسية.
 6ـ يعط�ى املق�ال أو البحث بعد تقويمه من جان�ب املحكم تقدير (صالح للنرش) أو
(صال�ح للنشر مع تعديلات) يبينها املحك�م أو (غري صالح للنشر) مع إبداء
األسباب.
 7ـ إذا أعط�ى أح�د املحكمين تقدير (صالح للنرش) واآلخر (صال�ح بعد التعديل)
ينرش املقال بعد إنجاز التعديل ،وإجازته من جانب املحكم الذي أش�ار به وفق
النموذج املعد هبذا اخلصوص.
 8ـ إذا أعطى أحد املحكمني تقدير (صالح للنرش) واآلخر (غري صالح للنرش) مع إبداء
األسباب تعني هيئة التحرير حمك ًام مرجح ًا وفق النموذج املعد هبذا اخلصوص.
 9ـ إذا أعطى أحد املحكمني تقدير (غري صالح للنرش) واآلخر (بعد تعديل جوهري)
يرفض نرش املقال أو البحث.
 10ـ تعطى األولوية يف النرش للبحوث أو املقاالت التي هلا أس�بقية يف تاريخ الورود
وذل�ك بع�د إجازهتا يف التحكيم ،فالعربة بتاريخ ال�ورود للمجلة وليس بتاريخ
ورودها من التحكيم.
 11ـ يكون اختيار املحكمني من بني أعضاء اللجان اخلاصة بالتحكيم الصادر فيها قرار من
رئيس اجلامعة عىل أن يكونوا من األساتذة املتخصصني أو اخلرباء يف الفروع اآلتية:
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ب ـ العلوم الرشعية.
د ـ العلوم الرشطية.

		
أ ـ علوم العدالة اجلنائية.
		
ج ـ العلوم االجتامعية.
هـ ـ العلوم اإلدارية.
 12ـ يشترط أن ينتم�ي املحكمان إىل جلن�ة واح�دة إذا كان البح�ث أو املق�ال يتصل
بتخصصني خمتلفني أو فرعني خمتلفني من فروع املعرفة.
 13ـ جي�وز هليئ�ة التحري�ر أن تس�تعني بمحكم من فرع من ف�روع املعرفة ليس له جلنة
حتكيم دائمة إذا كان املقال أو البحث يتصل بذلك الفرع.

مراجعات الكتب وتقوميها

تقوم بعض الكتب احلديث�ة التي تدخل ضمن
 1ـ تقب�ل املجل�ة نرش املراجعات الت�ي ّ
اهتمام اجلامع�ة وأهدافها على أن يكون حجم التقرير يف ح�دود عرش صفحات
من القطع املتوسط.
 2ـ يعد التقرير املقدم صاحل ًا للنرش يف املجلة إذا توافرت فيه الرشوط اآلتية:
أ ـ أ ال يكون مىض عىل نرش الكتاب أكثر من مخس سنوات عند كتابة التقرير.
ب ـ يتميز التقرير بالدقة واملوضوعية يف عرض املفاهيم األساسية للكتاب.
ج ـ أن يكون موضوع الكتاب داخ ً
املقوم أو خربته.
ال يف ختصص ّ
د ـ أن يعرض األفكار الواردة يف الكتاب عرض ًا علمي ًا وأن يعقب عليها لتوضيح
مدى االستفادة منها.
هـ ـ أ ال يكون التقرير قد سبق نرشه ،وحيرر مقدم التقرير إقرار ًا بذلك.
و ـ أن يرسل صاحب التقرير نسختني من تقريره عىل احلاسب اآليل (برنامج نايسس).
 3ـ جيب أن يبني التقرير بكل وضوح ماييل:
ب ـ اسم الكتاب.
		
أ ـ اسم مؤلف الكتاب.
د ـ مكان النرش.
				
ج ـ النارش.
و ـ عدد صفحات الكتاب.
			
هـ ـ سنة النرش.

 4ـ تقبل مراجعات الكتب باللغة العربية س�واء كان الكتاب موضوع التقويم صادر ًا
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باللغ�ة العربي�ة أو غريها ،وجيوز قبول مراجعات باللغة اإلنجليزية أو الفرنس�ية
مع ملخص باللغة العربية.

 5ـ هليئة التحرير صالحية رفض نرش أية مراجعة بدون إبداء األسباب ويعلم صاحب
املراجعة بقرار اهليئة سواء بالرفض أو القبول.

التقارير العلمية

 1ـ تقب�ل املجل�ة نرش التقاري�ر العلمية عن الن�دوات واملؤمترات واحللق�ات العلمية
وال�دورات التدريبي�ة بشرط أن تكون داخل�ة ضمن اهتامم اجلامع�ة وأهدافها،
وأن تكون ش�املة ومنظمة وتعطي صورة كاملة لألبحاث والنتائج والتوصيات
اخلاصة بالندوات واملؤمترات واحللقات الدراس�ية وأنواع التدريب وخصائصه
ومدى االستفادة منها.

 2ـ يراعى يف تقديم هذه التقارير ماييل:

أ ـ أن يكون موضوعها ضمن ختصص الكاتب أو خربته.
ب ـ أن يك�ون التقرير مكتوب ًا باللغة العربية يف حدود مخس صفحات من القطع
املتوسط أو من نسختني عىل اآللة الكاتبة.

ج ـ أن يبني التقرير عنوان املؤمتر أو الندوة أو احللقة العلمية أو الدورة التدريبية
ومكان االنعقاد وتارخيه.
د ـ أال يكون التقرير قد سبق نرشه وحيرر مقدمه إقرار ًا بذلك.

 3ـ هليئة التحرير رفض التقارير العلمية دون إبداء األس�باب وخيطر صاحب التقرير
بقرار اهليئة سواء بالرفض أو القبول.
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عقد إجراء دراسة

ـــ

ـــ

ـــ
ــم
أن

اجلامعــــة :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ويمثلها رئيس اجلامعة.
املركـــــــز  :مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
الطرف األول :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ويمثلها رئيس اجلامعة
ص .ب ( )6830الرياض  11452 :اململكة العربية السعودية
		
اهلــاتف 2463444 :الفاكس  2464713 :الربيد االلكرتين E-Mail : Src@nauss.edu.com
الطرف الثــاين .............................................................................................................................. :
العنوان الربيدي ............................................................................................................................. :
اهلاتف ( عمل)  ......................................................... :منزل ....................................................... :
الفاكـــــــس  .......................................... :الربيد اإللكرتوينE-Mail ....................................... :
رقم احلساب ........................... :اسم البنك (الفرع ...............................املدينة .................................
1ـ يعهد الطرف األول إىل الطرف الثاين بإعداد دراسة بعنوان :

ــو

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

ذج

 ..........................................................................................وذلك وفق اخلطة املعتمدة للدراسة.
 2ـ مدة العقد ............................شهر تبدأ من تاريخ  ................................إىل ....................................
) بع�د تقدي�م العم�ل
 3ـ يلت�زم الط�رف األول بدف�ع مبل�غ (
بشكله النهائي واجتيازه التقييم وإجراء التعديالت إن وجدت.
 4ـ ال حي�ق للط�رف الثاين إدخ�ال أي تغيريات عىل عنوان أو أهداف الدراس�ة الذي تم
اعتامده إال بناء عىل موافقة خطية مسبقة من الطرف األول عىل ذلك.
 5ـ يلتزم الطرف الثاين بإنجاز الدراسة وتقديم العمل بشكله النهائي وفق ًا خلطة البحث
املعتمدة.
 6ـ يلتزم الطرف الثاين بعدم وجود ما يثري حساس�ية أو ييسء إىل أية جهة معتربة ،أو ما
يتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية ،ويتحمل مايرتتب عىل الكتاب من الناحية
املادية واملعنوية جتاه الغري بعد طبع ا لكتاب ونرشه ،ويتحمل مس�ؤولية أي مطالبة
حقوقية الحقة قد تنشأ من جراء نرش الكتاب أوسحبه من األسواق ،وعدم املطالبة
بتعويض مايل مقابل س�حب الكتاب أو مصادرته ملخالفته نظام املطبوعات والنرش
أو اإلساءة لآلخرين.
 7ـ يلتزم الطرف الثاين بتقديم العمل كام ً
ال يف املوعد املحدد إل نجازه.
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ذج

ــو

ـــ

ـــ

ـــ

ــم

أن

 8ـ يلتزم الطرف الثاين بتقديم نسختني أصليتني من الدراسة إحدامها مطبوعة عىل الورق
واألخرى منسوخة عىل احلاسب اآليل (آي .يب .أم .أو ماكنتوش).
 9ـ يلتزم الطرف الثاين بإجراء التعديالت املقررة عىل الصيغة النهائية للدراسة وفق املدة
التي حيددها الطرف األول.
 10ـ حتمل الدراسة عند طبعها اسم اجلامعة وشعارها إىل جانب اسم معد الدراسة.
11ـ تكون مجيع احلقوق املتعلقة بالدراس�ة من نرش ،أو إعادة نرش ،أو توزيع أو بيع ،أو
إهداء أو تبادل ملك ًا خاص ًا للطرف األول .
 12ـ يستحق الطرف الثاين مخسني نسخة من العمل العلمي بعد نرشه جمان ًا.
13ـ يف حالة إيقاف العمل بالدراسة بنا ًء عىل رغبة الطرف الثاين ،فإنه ملزم بتسليم كافة
األجزاء التي أنجزت والوثائق املتعلقة بالبحث التي وفرها الطرف األول دون أن
يرتتب عىل ذلك أي تعويض.
14ـ يف حال�ة عدم تس�ليم العمل العلمي يف موعده يش�عر الط�رف الثاين الطرف األول
باملوعد اجلديد املقرتح ليتم االتفاق عىل موعد جديد للتسليم.
15ـ يف حال إيقاف العمل العلمي من قبل الطرف األول لظروف خاصة به يقوم بإخطار
الطرف الثاين كتابة باملربرات ويقوم بتعويضه عن املراحل التي أنجزها بنسبة %25
من املبلغ املتفق عليه ،وكذلك يف حال عدم اجتياز العمل للتقييم العلمي.
1 6ـ جيوز ملركز الدراس�ات والبحوث عدم نرش الدراس�ات التي جتتاز التقييم العلمي
(العتب�ارات تراه�ا اجلهة املخصة باجلامعة وتعود حق�وق النرش للطرف الثاين بعد
إشعاره بذلك).
17ـ إذا وق�ع خلاف بني الطرفني حي�ل بالتفاهم والرتايض وإذا تع�ذر ذلك خالل مدة
مناسبة يكون الفصل فيه وفق ًا لألنظمة السائدة يف دولة املقر.
الطرف األول

الطـرف الثاين

االسم  .......................................................... :االســم :
التوقيع  ................................................... :التوقيـع ................................................... :
التاريخ  ................................................... :التاريخ ................................................... :
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...................................................

عقد نشر مؤلف

ذج

ــو

ـــ

ـــ

ـــ

ــم
أن

اجلامعــــة :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ويمثلها رئيس اجلامعة.
املركـــــــز  :مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
الطرف األول :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ويمثلها رئيس اجلامعة
ص .ب ( )6830الرياض  11452 :اململكة العربية السعودية
		
اهلــاتف 2463444 :الفاكس  2464713 :الربيد االلكرتين E-Mail : Src@nauss.edu.com
الطرف الثــاين .............................................................................................................................. :
العنوان الربيدي ............................................................................................................................. :
اهلاتف ( عمل)  ......................................................... :منزل ....................................................... :
الفاكـــــــس  .......................................... :الربيد اإللكرتوينE-Mail ....................................... :
رقم احلساب ............................ :اسم البنك (الفرع ...............................املدينة .................................
).
عنوان الكتاب ........................................................................... :عدد الصفحات (
 1ـ يقوم الطرف األول بطبع ونرش وتوزيع الكتاب املوضحة بياناته أعاله داخل دولة
املقر وخارجها.
)
 2ـ يستحق الطرف الثاين مقابل حصول الطرف األول عىل حقوق النرش مبلغ (
رشيطة اجتياز املؤلف للتحكيم العلمي وإجراءات النرش املتبعة.
 3ـ تك�ون مجيع احلقوق املتعلقة بالدراس�ة من نشر ،أو إعادة نرش ،أو توزيع ،أو بيع ،أو
إهداء ،أو تبادل ،ملك ًا خاص ًا للطرف األول حتى نفاد ( ) 5.000نسخة من الكتاب.
 4ـ يق�دم الط�رف األول ( )50نس�خة م�ن الكتاب املذك�ور دون مقاب�ل للطرف الثاين
وللطرف الثاين حق رشاء العدد الذي يريد من الكتاب موضوع هذا العقد بحس�م
( )٪50من ثمن الكتاب القائم.
 5ـ يق�ر الط�رف الثاين بأنه ال توجد أية حقوق س�ابقة أو الحق�ة ألي مؤلف أو نارش أو
جهة ما عىل الكتاب املذكور ،ويتحمل أي تبعة أدبية أو مادية أو نظامية قد تنشأ من
أي مطالبات تتعلق بامدة الكتاب أو عنوانه أو رسومه أو حمتواه.
 6ـ يقر الطرف الثاين بعدم وجود ما يثري حساس�ية أو يس�ـيء إىل أية جهة معتربة ،أو ما
يتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية ،ويتحمل مايرتتب عىل الكتاب من الناحية
املادية واملعنوية جتاه الغري بعد طبع ا لكتاب ونرشه ،ويتحمل مس�ؤولية أي مطالبة
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ذج

ــو

ـــ

ـــ

ـــ

ــم

أن

حقوقية الحقة قد تنشأ من جراء نرش الكتاب أوسحبه من األسواق ،وعدم املطالبة
بتعويض مايل مقابل سحب الكتاب أو مصادرته ملخالفته نظام املطبوعات والنرش
أو اإلساءة لآلخرين.
 7ـ يق�وم الط�رف الثاين بإجراء التعديالت املقررة من طرف املحكمني عىل املؤلف وفق
املدة التي حيددها الطرف األول.
 8ـ ال حيق للطرف الثاين منح حق طبع ونرش وتوزيع الكتاب املذكور ألي جهة أخرى
طيلة مدة العقد.
 9ـ ُتعد حقوق ترمجة هذا الكتاب إىل أي لغة أجنبية ملك ًا مشرتك ًا بالتساوي بني الطرفني
خلال م�دة العقد املنص�وص عليها (يف البن�د  ،)3ويف حالة ترمج�ة الطرف األول
للكتاب يرصف للطرف الثاين نصف املكافأة املنصوص عليها (يف البند  )2وللطرف
األول إبرام العقود املتعلقة بذلك.
 10ـ يضع الطرف األول اسمه وشعاره ،وكذلك اسم املؤلف (الطرف الثاين) عىل غالف
الكتاب وفق ما يراه الطرف األول ،وله أن ينرش يف هناية الكتاب قائمة بإصداراته.
11ـ حي�ق للط�رف األول حذف أي فقرات من الكتاب يرى أهنا خمالفة ألهداف جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية.
 12ـ جي�وز ملرك�ز الدراس�ات والبحوث عدم نشر املؤلف الذي جيت�از التقييم العلمي
(العتبارات تراها اجلهة املختصة باجلامعة وتعود حقوق النرش للمؤلف بعد إشعاره
بذلك).
 13ـ إذا وق�ع خلاف بين الطرفني حيل بالتفاهم والترايض وإذا تعذر ذلك خالل مدة
مناسبة يكون الفصل فيه وفق ًا لألنظمة السائدة يف دولة املقر.
حرر هذا العقد من نسختني أصليتني يف 14 / / :هـ (املوافق 200 / /م)
الطرف األول

الطـرف الثاين

االسم  .......................................................... :االســم :
التوقيع  ................................................... :التوقيـع ................................................... :
التاريخ  ................................................... :التاريخ ................................................... :
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...................................................

مشروع خطة بحث
 1ـ اســـم الباحـــــــث:
 2ـ اللـــقب العلـــــمي:
 3ـ اجلنسيـــــــــــــــة:

 4ـ الدرجـــة العلميـــة :

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

 6ـ اجلهــــــة املانحــــة:

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

ــم

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

ـــ

 7ـ التخصص :

أن

 5ـ تاريـخ احلصول عليها:

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

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

ـــ

 9ـ مشــروع البحــث:

ـــ

 8ـ جماالت التخصص /جماالت النرش العلمي:

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

ذج

أو ً
ال :خلفية الدراسة ومشكلتها:

ــو

 10ـ اإلسهامات العلمية يف جمال موضوع البحث:

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

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

ثاني ًا  :أمهية الدراسة:

..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ثالث ًا  :أهداف الدراسة:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

رابع ًا :فرضيات الدراسة و /أو أسئلتها:

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

ــم
أن

خامس ًا :جمتمع الدراسة والعينة:

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

ـــ

ـــ

سادس ًا :أداة الدراسة:

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

ـــ

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

ــو

سابع ًا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:

ذج

........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ثامن ًا :اخلطة الزمنية للبحث:

التاريخ املتوقع لبدء الدراسة.............املوافق

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

مدة الدراسة (بالشهور)

					

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

املـــسلـــسل

أرقــام الشهـور /عــام

خطـوات إعـــداد الدراســــة
أو ً
ال  :إعداد اإلطار العام للدراسة:

1

2

4

أن

3

ـــ

2

حتديد مصادر البيانات .

حتديد أساليب حتليل البيانات.

ثالث ًا  :تنفيذ الدراسة:
مجع البيانات .

ذج

1

تصميم أداة مجع البيانات.

ــو

3

ثاني ًا  :تصميم الدراسة:

ـــ

2

حتديد ظروف وأسئلة الدراسة.

ـــ

1

حتديد اإلطار النظري للدراسة.

ــم

3

حرص الدراسات السابقة

إدخال البيانات.

حتليل البيانات وتفسريها.

كتابة البحث النهائي.
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تاسع ًا :العنوان الدائم:
ـ رقم اهلاتـف :

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

 ..................................الفاكس....................................

اجلوال ................................................

ـ الربيد اإللكرتوين:

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

ـ اسم البنك /رقم احلساب :
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.................................................................

قبول تقومي مشروع بحث
 1ـ رقم املرشوع:

 2ـ تاريخ استالم مرشوع البحث

املقوم:
 3ـ اسم ّ

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

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

 4ـ عنوانـــــه:

 .....اهلاتـــــف:

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

 5ـ أوافق عىل التقويم يف املوعد املحدد:

االسم:

ـــ

املقوم التايل:
ّ

ــم

أن

 6ـ ال أواف�ق على التقوي�م يف املوعد املحدد ومعاد لكم املرفقات وأرش�ح

العنوان:

ـــ

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

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

ــو

التوقيع:

ـــ

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

ذج

يرج�ى التكرم برسعة ارس�ال ه�ذه الصفحة فور موافقتكم على التقييم إىل

العنوان التايل :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

ص.ب 6830 :الرمز الربيدي 11452

هاتف 2463444:ـ1ـ  +966فاكس 2464472:ـ1ـ+966
الربيد اإللكرتوينE-Mail: Src @Nauss.edu.sa :
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منوذج تقومي مشروع بحث
املقوم:
بيانات ّ

يرجى من الباحث تعبئة املعلومات والبيانات أدناه:

التخصص العام :

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

جماالت التخصص :

ــم

أن

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

ـــ
ـــ

النشاط البحثي:

ـــ

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

ذج

أبحاث أخرى:

ــو

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

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

			
املقوم
اسم ّ
....................................................
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توقيعـــه
.....................................................

وضع التقدير
ممتاز

جيد

مقبول

ضعيف

العناصــــر

جيد
جد ًا

املربرات

 1ـ جدارة فريق البحث

ـــ
ــم
أن

 2ـ تصميم البحث

 3ـ اجلدارة العلمية للبحث.

ـــ

 5ـ قائمة املراجع
			
 6ـ مدة البحث
		
 7ـ األجهزة واملواد
املقوم الثالثي
اسم ّ

(

ذج

ــو

ـــ

 4ـ خطة العمل واجلدول الزمني.

) مالئمة (
(

) مالئمة

		
التوقيع

) غري مالئمة
(

) غري مالئمة

التاريخ:

أي مالحظات أخرى:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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إجراءات تنفيذ عمل علمي
اقرتاح موضوعات األعامل العلمية
مركز الدراسات والبحوث
التقويم والصياغة وترتيب األولوية وحتديد األهداف

ــم
أن

جملــس املركـــز

ـــ

ـــ

ـــ

قبول

رفض

ــو

اختيـــــــار الباحثــــــــني

ذج

تقديم مشاريع البحوث
جملــس املركـــز
حتكيـــــم
قبول
نرش
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تعديل

توقيع العقد

تقدير املكافأة

رفض

امليزانيـــــة
القيمة بالريال
السعودي

البنــــــــــــد

املدة

املبلغ

الباحث الرئيس........................................................

ــم
أن

الباحث املشارك .....................................................

الباحث املشارك

ـــ

اإلمجالــي

ـــ

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

ـــ

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

ــو

مساعد الباحث......................................................

ذج

سكرتري  /كاتب (طباعة ،إدخال بيانات) .

اإلمجالــي..............................................................
املعدات /الكتب ...................................................
مجع البيانـــــات..................................................
املجموع العـــام...............................................
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امليزانيــــة املاليــــة:
القيمة بالريال السعودي

البنــــــــــــد

املراجع والدراسات
مؤمترات (إن وجد)

ـــ

كتابة البحث بشكله النهائي
أخرى

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

املجموع العام
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ذج

الطباعة

ــو

ـــ

املعدات (إن وجدت)

ـــ

التحليل اإلحصائي

ــم
أن

مجع البيانات

ريال سعودي

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

Naif Arab University For Security Sciences
رقم الدراسة:
مركز الدراسات والبحوث

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

عنوان املؤلف/الدراسة النظرية:
		
مدى اتساق العنوان مع املحتوى

استمارة حتكيم دراسة تطبيقية

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

مناسب

إذا كان العنوان غري متسق مع املحتوى؛ فام العنوان املقرتح؟

غري مناسب

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

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

أو ًال :معايري التقويم:

املعايري األساسية

املعايري اجلزئية

األصالة واجلدة أصالة املوضوع وحداثة األفكار الواردة فيه
اإلضافة العلمية اإلضافة العلمية واإلسهام يف إثراء جمال البحث
وضوح مشكلة الدراسة وتساؤالهتا وفروضها وأهدافها
وضوح مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا
املحتوى
صحة املعلومات ودقتها
واملضمون
مدى العمق يف عرض املعلومات
مناسبة التوصيات ومستوي ارتباطها بالنتائج
داللة اخلامتة
صحة التبويب وسالمته
التنظيم (أسلوب
التسلسل املنطقي واملوضوعي ألجزاء البحث
العرض والتبويب)
ترابط ءجزاءالبحث
مدى دقة حتديد مشكلة البحث
مدى مالءمة جمتمع الدراسة ودقة اختيار عينة البحث
مدى صحة تساؤالت أو فرضيات البحث ووضوحها
املنهجية
مدى صدق وثبات أداة مجع البيانات
مدى توظيف النظريات والدراسات السابقة ذات العالقة
مدى صحة اختيار وتطبيق أساليب حتليل البيانات
مدى دقة وموضوعية النتائج والتوصيات
سالمة اللغة
اللغة واألسلوب مدى وضوح الصياغة واألسلوب
االلتزام بقواعد الكتابة والرتقيم
التوثيق واملراجع كفاية املراجع واملصادر التي استخدمها الباحث وحجدهتا
مراعاة األصول العلمية احلديثة يف التوثيق

التقويم
مناسب غري مناسب

119

ثاني ًا :التقدير العام للبحث

		
صالح للنرش دون تعديالت

صالح للنرش بعد إجراء التعديالت املطلوب
			
ال يصلح للنرش

ثالث ًا :أبرز اإلجيابيات الواردة يف العمل (إن وجدت):
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

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

رابع ًا :أبرز السلبيات الورادة يف العمل (إن وجدت):
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

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

خامس ًا :التعديالت املطلوب إجراؤها عىل العمل ليكون صاحل ًا للنرش (إن وجدت):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

اسم املحكم .................................................................. :التوقيع ........................... :التاريخ:
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/ /

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

Naif Arab University For Security Sciences
رقم الدراسة:
مركز الدراسات والبحوث

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

استمارة حتكيم مؤلف  /دراسة نظرية

عنوان املؤلف/الدراسة النظرية:
		
مدى اتساق العنوان مع املحتوى

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

مناسب

إذا كان العنوان غري متسق مع املحتوى؛ فام العنوان املقرتح؟

غري مناسب

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

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

أو ًال :معايري التقويم:

املعايري األساسية
األصالة واجلدة
اإلضافة العلمية
املحتوى
واملضمون

املعايري اجلزئية
أصالة املوضوع وحداثة األفكار الواردة فيه

التقويم
مناسب غري مناسب

اإلضافة العلمية واإلسهام يف إثراء جمال البحث

وضوح املوضوع

التسلسل املنطقي لألفكار

مستوى االستدالل

مدى العمق يف عرض املعلومات
مناسبة التوصيات (إن وجدت)

داللة اخلامتة
التنظيم (أسلوب
العرض والتبويب)
املنهجية

صحة التبويب وسالمته

التسلسل املنطقي واملوضوعي ألجزاء البحث

ترابط ءجزاءالبحث

وضوح املنهج

مناسبة املنهج املتبع للموضوع
مستوى التحليل

سالمة اللغة

اللغة واألسلوب

مدى وضوح الصياغة واألسلوب

التوثيق واملراجع

كفاية املراجع واملصادر التي استخدمها الباحث وحجدهتا

االلتزام بقواعد الكتابة والرتقيم

مراعاة األصول العلمية احلديثة يف التوثيق
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ثاني ًا :التقدير العام للبحث

		
صالح للنرش دون تعديالت

صالح للنرش بعد إجراء التعديالت املطلوب
			
ال يصلح للنرش

ثالث ًا :أبرز اإلجيابيات الواردة يف العمل (إن وجدت):
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

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

رابع ًا :أبرز السلبيات الورادة يف العمل (إن وجدت):
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

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

خامس ًا :التعديالت املطلوب إجراؤها عىل العمل ليكون صاحل ًا للنرش (إن وجدت):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

اسم املحكم .................................................................. :التوقيع ........................... :التاريخ:
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/ /

