
 العراق اقليم كوردستان 

 وروز ــــامعة نــج
  مجلة جامعة نوروز

 اىل جملة جامعة نوروز استمارة تقييم البحوث املقدمة للنشر
 

 العدد /                 البحث / رقم
   عنوان البحث /

 

 . يف منت البحث االلكرتوني بكافة تفاصيلها : يرجى كتابة التعديالت مالحظة
   احلقول االتية : ءيرجى مل

           ال أعلم              نعم               كال   ؟هل سبق وان نشر هذا البحث يف جملة أخرى أو قدم اىل مؤمتر )حسب علمكم(  اواًل :
 اجلواب بنعم يرجى ذكر املصدر وعدم االجابة على باقي الفقرات لطفًا .يف حالة 
 عنوان البحث :ثانيًا : 

 نعم           اىل حد ما           كال          ؟  يعرب العنوان عن احملتوى هل -أ

 يرجى اقرتاح العنوان اجلديد . عبري العنوان عن احملتوىيف حالة عدم ت -ب

هذا عنوان مقرتح اختياري فقط وليس  "خماض التحول الدميوقراطي: دراسة مقارنة بني دول اوروبا الشرقية و دول الربيع العربي"    العنوان اجلديد 
 الزامي. جيوز االخذ به ام ال. 

 السياق العام للبحث :ثالثًا : 
 كال                   اىل حد ما         ل أتبع الباحث السياق العلمي )أدبيات البحث ، اجلوانب االساسية ، االستنتاجات والتوصيات( يف حبثه ؟ نعم  ه -أ

 نعم               كال              تبع للمجلة يف شروط النشر ؟ هل أتبع الباحث السياق امل -ب

 نعم           اىل حد ما            كالهل االساليب الرياضية واالحصائية املتبعة )ان وجدت( قيمة ؟ رابعًا : 

 كال    اىل حد ما        نعم             لتفسري النتائج ؟ حتليل النتائج واملناقشة كافيًاهل كان خامسًا : 

 ال يوجد اخلالصة باللغة الكوردية و اللغة االنكليزية اللغات الثالث تعرب عن حمتوى البحث ؟هل اخلالصة يف سادسَا : 
 كال                         اىل حد ما           نعم   ؟ اخلالصة باللغة الكوردية -أ

 كال              اىل حد ما          نعم               اخلالصة باللغة العربية ؟ -ب

   كال                 اىل حد ما      نعم            اخلالصة باللغة االنكليزية ؟ -ج

 املصادر :: سابعًا 
 هل تضمن البحث مصادر كافية وذات عالقة باملوضوع ؟   نعم           اىل حد ما            كال              -أ

 هل املصادر املستخدمة يف البحث حديثة ؟   نعم           اىل حد ما            كال           -ب

 هل متت االشارة اىل املصادر بصورة وافية يف املنت ؟   نعم           اىل حد ما            كال           -ج

 الصفحة( يف املنت ؟  نعم               كال             –السنة  –هل أتبع الباحث طريقة تثبيت املصادر حسب تعليمات اجمللة )االسم االخري  -د

 اجلداول واالشكال :: ثامنًا 
 نعم           اىل حد ما            كال             هل اجلداول واالشكال واضحة ومعربة عن النتائج بشكل دقيق )ان وجدت( ؟   -أ

 هل مت حتليل ومناقشة اجلداول واالشكال بشكل مناسب ؟   نعم           اىل حد ما            كال              -ب
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 التقييم العلمي واللغوي :َا : عستا
 هل البحث رصني من الناحية العلمية ؟   نعم           اىل حد ما            كال              -أ

 هل يعترب البحث مقبول من حيث املنهج العلمي ؟   نعم             اىل حد ما            كال             -ب

 ماهي االضافة اليت اضافها البحث للمعرفة ؟   أصيلة              قيمة               حمدودة               ال شيء              -ج

 اذا كان هنالك اضافة للمعرفة فهل هي :   نظرية             تطبيقية                       -د

 هل البحث مقبول من الناحية اللغوية ؟   نعم            اىل حد ما            كال                -هـ 

 اجراء التعديالت املطلوبة بشرطللنشر  ةصاحلالدراسة   خالصة التقييم :ًا : عاشر
 البحث صاحل للنشر يف صيغته احلالية                -أ

 البحث صاحل للنشر بعد اجراء تعديالت               -ب

 البحث غري صاحل للنشر             -ج

 مدرس اللقب العلمي : د. موفق عادل عمر اسم اخلبري : 
كلية العلوم السياسية / جامعة  مكان العمل :
 اربيل  -صالح الدين 

 النظم السياسية االختصاص الدقيق :  العلوم السياسية  االختصاص العام :
  التوقيع :

23    /12  /2021 

 muwafaq.omar@su.edu.krd الربيد االلكرتوني: 07504666106 املوبايل :رقم 
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