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 جامعة أفريقيا

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

Africa University 
For Humanities& Applied 

Sciences 

 1النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

 
 
 
 
 
 

 اجراء بحث علمي  وتمويل نموذج طلب دعم
   :                   اوال:  معلومات عن الباحث

 الكاتب الرئيسي                                            
 التخصص القسم الدرجة العلمية االسم
    

  البريد االلكتروني  رقم الهاتف
                            المشاركون               احثونالب  

 نسبة المشاركة التخصص الدرجة العلمية االسم
1-    
2-    

 

 ثانيا: معلومات عن البحث العلمي

 عنوان البحث

 باللغة العربية

 
 
 
 

باللغة 

 االنجليزية
 

 انجليزي عربي          لغة البحث شهرا                    المدة المتوقعة النجاز البحث

 مفردات البحث
 
 

 مختصر لمشكلة البحث
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 1النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

  أهداف البحث

 أهمية البحث

 للعلم/ للمجتمع

 
 
 

 

 مجتمع الدراسة
 

 

  النتائج المتوقعة

 
 
 
 

 المطلوبالمالي حجم الدعم 
 )الميزانية(

   باألرقام  

  بالحروف

 نشر البحث المنجز

o  العلمية" البحوث "المجلةفي مجلة الجامعة 

o تأثيرلة دولية ذات معامل في مج. 

 __________________________أسم المجلة ____________ 

o  المشاركة في مؤتمر    علمي دولي       محليعلمي 
 

 

   مكتب البحث العلميتوقيع 
  ردتاريخ ال  االستالمتاريخ 

 رفض الطلب           مع التعديل قبول الطلب             قبول الطلب       قرار الجامعة
 

 :بشكل مبدئي قبول الطلبفي حالة   مالحظة:

  .وجدت إنيتسلم الباحث الموافقة المبدئية مع التعديالت  .1

 .  وجدت إنفي االعتبار التعديالت  األخذمع ، تقديم مقترح متكامل للبحث وميزانية تفصيلية على الباحث  .2

 .الجامعة تعهد الباحث بنشر البحث باسم .3

      عقد التمويل لجامعةايوقع الباحث مع   نهائي:  لطلب بشكلقبول ا عند



                                                                                
  

  مكتب البحث العلميتوقيع 
  ردتاريخ ال  االستالمتاريخ 

 رفض الطلب              قبول الطلب        قرار الجامعة
 

 جامعة أفريقيا
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 2 /النموذج: .م .ب.ع
 مكتب البحث العلمي

 
 نموذج طلب مشاركة في مؤتمر          

 اوال:  معلومات عن الباحث    
 التخصص القسم الدرجة العلمية االسم
    

  البريد االلكتروني  رقم الهاتف
 

 ثانيا: معلومات عن البحث العلمي المشارك به

 عنوان البحث

 باللغة العربية
 
 

باللغة 

 االنجليزية
 

 انجليزي عربي          لغة البحث

 مفردات البحث
 
 

 
 ثالثا: معلومات عن المؤتمر

 اسم المؤتمر

 
 
 

  مكان انعقاد المؤتمر

   زمن انعقاد المؤتمر

  المنظمة للمؤتمر –الجهات–الجهة 
 

 المرفقات المطلوبة:
    قبول المؤتمر للورقة العلمية والموافقة بالمشاركة 

 وضح قيمة رسوم االشتراك وأي رسوم أخرىي - مرمطوية المؤتمر والرابط االلكتروني للمؤت-  

 البحث المقدم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من 
 المشاركة في المؤتمرما يفيد الحضور و  تعهد بتقديم.                                
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 3النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

 
 
 
 
 
 

  طلب نشر كتابنموذج 
   :                   مؤلفاوال:  معلومات عن ال

 الكاتب الرئيسي                                            
 مكان العمل التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم
    

  البريد االلكتروني  رقم الهاتف
                                          المشاركون في التأليف  

 نسبة المشاركة التخصص الدرجة العلمية االسم
1.     
2.     

 

 الكتاب:ثانيا: معلومات عن 

 عنوان

 كتابال 

 باللغة العربية
 
 
 

باللغة 

 االنجليزية
 )إن وجد(

 

 انجليزي عربي          كتابلغة ال صفحة (      )       عدد الصفحات

  كتابالموضوع 

 موسوعة ثقافية    تخصصي/دقيق              منهجي/تخصصي      الكتابنوع 
 
 

  االستالمتاريخ    مكتب البحث العلميتوقيع 
  تاريخ استالم رد القسم  تاريخ اإلحالة للقسم المختص

  تاريخ استالم التقييم النهائي  تاريخ احالة الكتاب للتقييم

 ة على للنشرعدم الموافق على النشر بعد التعديالت     الموافقة    الموافقة على النشر   قرار الجامعة 

 مالحظة : مرفقات الطلب:
 السيرة الذاتية للمؤلف .1

 نسخة ورقية ونسخة الكترونية من الكتاب .2



                                                                                
  

 

  مكتب البحث العلميتوقيع 
  ردتاريخ ال  االستالمتاريخ 

 رفض الطلب              قبول الطلب        قرار الجامعة
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 مكتب البحث العلمي 4النموذج: .م .ب.ع/ 

 
 
 
 
 

 نموذج طلب نشر كتاب مترجم
  المترجماوال:  

 المترجم الرئيس                                            
 التخصص القسم الدرجة العلمية االسم
    

  البريد االلكتروني  رقم الهاتف
 المشاركون في الترجمة                                              

 نسبة المشاركة التخصص جة العلميةالدر  االسم
1.     
2.     

 

 المستهدف ترجمته:ثانيا: الكتاب 

 -األصلية  بلغته - عنوان الكتاب 
 
 

 لغة اخرى ___________________ انجليزي        لغة الكتاب

 للكتاب المؤلفين /اسم المؤلف 

1.  
2.  
3.  

  سنة النشر  النشر بلد /دار
   عدد الصفحات

 الُمتَرَجمالعنوان 
 
 

 ثالثا: حق الترجمة       

 بالترجمة؟ اإلذن ىالحصول عل
   نعم، من الكاتب الرئيسي للكتاب 

  نعم، من دار النشر 

 المرفقات المطلوبة:

 بالترجمة من صاحب حقوق النشر )الكاتب أو الناشر( اإلذن 

  األصلينسخة من الكتاب  
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 5النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

 
 

 نموذج تقييم مقترح تأليف كتاب
 
 
 
 

 عن ا لمحكم: بيانات أساسية أولا 
 

  السم رباعي
  الدرجة لعلمية

  التخصص الدقيق
  الجامعة/ الكلية/القسمل:جهة العم

  هواتف للتواصل
  الكتروني بريد 

 : محل التقييم الكتاب معلومات عن: ثانيا  

  المقترح عنوان الكتاب

 

 تقييم:ال: ا  لثثا
 طبيعة الكتاب .1

 ما هي الفائدة المرجوة من تأليف الكتاب؟
 ) يمكن وضع إشارة على أكثر من اختيار (

  علمي تعليمي يمكن استخدامه كمقرر دراسي. .1

  أدبي تعليمي يمكن استخدامه كمقرر دراسي. .2

  العناوين الرئيسية لفصول الكتاب مناسبة.  .3

  مرجع علمي/أدبي أصيل. .4

  لمي أ أدبي.تجميع ع .5

  كتاب عام للقراءة والطالع والتثقيف   .6
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 5النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

 

 عنوان الكتاب ومحتوياته:  .2

 بناء على النسخة النهائية من الكتاب، 
 ؟ما هو تقييمك للعناصر التالية المتعلقة بعنوان الكتاب ومحتوياته

موافق 
 بشدة

 غير محايد موافق
 أوافق

     يعكس عنوان الكتاب مضمونه .1

     الكتاب جميع المواضيع التي احتواها.يغطي فهرس  .2

     تعطي مقدمة الكتاب فكرة واضحة عن الهدف من الكتاب وأهميته. .3

     العناوين الرئيسية لفصول الكتاب مناسبة.  .4

     أسلوب المؤلف يساعد على وضوح األفكار لدى القارئ. .5

     يلزم دمج بعض فصول الكتاب. .6

     وعات الفرعية موزعة بشكل مناسب.الموض .7

     تعدُّ مواضيع الكتاب جديدة. .8

     هناك كتب عربية أو أجنبية مطبوعة بنفس الموضوع. .9

     ينصح المؤلف بالستعانة بمدقق لغوي. .10

 التعليق : )فضالا ضع تعليقك على النقاط السابقة أو بعضها مع اإلشارة إلى رقمها(
 
 
 
 
 
 

 جودة الكتاب وقيمته العلمية:  .3

 نرجو اإلجابة على التالي: بناء على النسخة النهائية من الكتاب، 
 ممتاز

 درجات( 10)

 جيد جداا 
 درجات( 8)

 جيد
 درجات( 6)

 متوسط
 درجات( 4)

 ضعيف
 )صفر درجة(

      ما مدى مالئمة المواضيع والرموز واألمثلة والمصطلحات المطروحة في الكتاب .1

      ؟ما ترتيب جودة الكتاب مقارنة بالكتب األخرى التي تتناول نفس الموضوع .2

      كيف تقييم شمولية عرض الكتاب بصفة عامة؟ .3

      ئ؟دى القار لقلية العما رأيك في القيمة المضافة من الكتاب الي المكتبة العربية وتنمية المهارات  .4

      ما مدى وضوح فكرة الكتاب عند المؤلف؟ .5

      ن وجدت؟إ -ما مدى جودة الصور واإلشكال والرسومات  .6

      ذلك ما مدى التزام المؤلف باإلشارة إلى المراجع وحقوق الملكية الفكرية متى ما لزم .7

      الكتاب بشكل عام؟ إخراجما رأيك في جودة  .8
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 5النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

      د المبذول في الكتاب بشكل عام؟الجه ما رأيك في .9

      ما رأيك في منهجية الطرح لالفكار وسهولة شرحها وتسلسلها؟ .10

 النسبة المئوية المستحقة
 

________% 
 

 ها إن وجد، مع الشارة إلى رقمها (التعليق: ) فضالا ضع تعليقك على النقاط السابقة أو بعض

 
 
 
 
 
 
 

 

 ام:النطباع الع  .4

 ل  نعم   ؟هل لديك أي تحفظ أو تعليق أو مالحظات على مضمون الكتاب أو محتوياته

 مع النموذج.هنا، أو أرفاق التعليق  والتوضيح)  نعم  ( يرجى التعليق  اإلجابةكان  إذا
 
 
 
 
 
 

 ؟ما انطباعك العام عن هذا الكتاب
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 5النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

 

 التقييم الشامل والتوصية النهائية: .5
 ة؟عخصوص نشر الكتاب من قبل الجامما توصيتك النهاية ب

 
 
 

 
 
 

 
  مكتب البحث العلميتوقيع 

  الستالمتاريخ 

 

 التوصية

 (الخيارات  أحد لرجاء اختيار)ا 

  .بدون حاجة ألية تعديالت الكتاب صالح للنشر .1

  .المرفق التقرير في المبينة الطفيفة التعديالت إجراء يحتاج إلى الكتاب .2

  .المرفق التقرير حسب جوهريةال تعديالتإجراء ال إلى يحتاج الكتاب .3

  .للنشر يصلح ل الكتاب .4
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 6النموذج: .م .ب.ع/ 
 مكتب البحث العلمي

 
 
 
 
 
 

 تقرير التدقيق اللغوي نموذج 

   :                   المدقق اللغوي اوال:  معلومات عن
   االسم

  الدرجة العلمية
  المؤهل العلمي

  التخصص الدقيق
  مكان العمل

  هاتف للتواصل
 

 كتاب   مقالة       :المخطوطثانيا: معلومات عن 

 عنوان ال
 
 
 

 )        ( صفحة حاتعدد الصف  أسم المؤلف
 

 نتيجة التدقيق: : لثاثا
 يعتبر هذا المخطوط من الناحية اللغوي:

    صالحاً للنشر بدون مالحظات 

      في متن المخطوط إليهاالمشار التصويبات المطلوبة  إجراءصلحاً للنشر بعد 

   التالية: لألسباب،  غير صالح للنشر 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 التوقيع تاريخ التسليم تاريخ االستالم
   

 


