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اإلدارة العامة للمعــــارض والمكتبــــات

استمارة املوافقة على تقييم مشروع

 .1موعد إرسال التقييم :أسبوع من استالم مشروع البحث.
 .2اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المقــــــيم............................................................................ :
 .3أوافق عمى التقييم في الموعد المحدد:

 .4ال أوافق عمى التقييم في الموعد المحدد ومعاد لكم المرفقات وأرشح لكم التقييم التالي:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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 بيانات المقيم:

على مقيم المشروع المقترح تقديم المعلومات والبيانات أدناه حيث تبين طبيعة تخصصو في المشروع
المعروض.
 التخصص العام لممقيم: التخصص الدقيق لممقيم: النشاط البحثي: هل لممقيم أي موافقات أو بحوث منشورة في مجال المشروع المقترح.نعم
ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى إدراج عناوين بعضها وأماكن وتواريخ النشر إن أمكن:
...................................................................................1
...................................................................................2
...................................................................................3

اسم المقيم
.....................

رقم الجوال
...................
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رقم الهوية
....................

توقيع المقيم
....................
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عنوان املشروع:

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

عناصر التقييم

ضعيف

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

()1

()2

()3

()4

()5

.1مدى إضافة المشروع لممعرفة العممية.
.2مدى نجاح المعد في عرض مشروعه بطريقة متكاممة وسميمة
.3مدى الحاجة لممعمومات الواردة في المشروع.
.4مدى خمو المشروع من األخطاء العممية أو المغوية.
.5مدى انسجام مواضيع المشروع وفصوله.
.6هل يستقطب المشروع قاعدة واسعة من المهتمين في مجال تخصصه.
.7هل يودي المشروع الغرض الذي أُعد من أجمه.

رأي المقيم:
( توضيع النسبة المئوية في داخل المربع)

%

( يقبل المشروع للنشر واإليداع إذا حصل على نسبة  %70فمب فوق)

نعم

( يعتبر المشروع مميزاً إذا حصل على عالمة  %85فمب فوق)

نعم
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 .1هل يعتبر المشروع ممي ازً ؟
اذكر المبررات

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

 .2مقترحات إضافية قد تساعد عمى رفع قيمة المشروع:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

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

.3مالحظات أخرى-:
............................................................................................................

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

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

اإلدارة العامت للمكتباث واملخطوطاث
بوزارة الثقافت الفلسطينيت
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