المستوى الذهبي

اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
تقيم الكتب املؤلفة ألغراض الرتقية أو التدريس يف اجلامعة ،أو املرتمجة تقييما أوليا من خالل عمادة البحث
العلمي وبتنسيب من جلان البحث العلمي يف القسم والكلية .وعلى الراغبني بذلك من أعضاء هيئة التدريس أو
الباحثني اتباع اخلطوات التالية:
تقييم كتاب ألغراض الترقية ألعضاء هيئة التدريس:

 يشرتط يف الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني الف كلمة ويتم تقييمه من خالل
منوذج خاص.
 يعتمد الكتاب ألغراض الرتقية اذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن ( )%75ويعد الكتاب متميزا
إذا كان معدل تقديرات املقيّمني ( )%90فما فوق.

 يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( 30نقطة) يرسل إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير
املقيمني األقرب معا الحتساب املعدل.
 ال تقبل الكتب التعليمية (املـدرسة) ألغراض الرتقية.
 ترتواح مدة التقييم يف عمادة البحث العلمي من ثالثة إىل ستة أشهر.
إجراءات التقييم:

 .1تعبئة طلب تقييم كتاب ألغراض الرتقية.
 .2يقدم الطلب للجنة البحث العلمي في القسم واذا مت املوافقة على طلب التقييم يتم التوصية به ورفعه
لـلجنة البحث العلمي في الكلية.
 .3وبعد عرضه واملوافقه عليه يتم التنسيب إىل عميد الكلية ومن مث رفع الطلب إىل عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا يف اجلامعة.
 .4يتم إرسال الكتاب إىل مقيمني إثنني من ذوي اإلختصاص من خالل عمادة البحث العلمي.
 .5يعطى املقيم مدة أقصاها ثالثة أشهر إلرسال التقييم.
 .6يف حال كان معدل تقديرات املقيمني ال تقل عن ( )%75ترسل املالحظات والتعديالت للمؤلف إلجراءها
وإعادة إرسال الكتاب املعدل للمقيميني للتأكد من إجراء التعديالت.
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اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 .7يعطى املؤلف مدة أقصاهاِ شهرين إلجراء التعديالت.
 .8بعد اإلنتهاء من التقييم بشكل تام من قبل عمادة البحث العلمي يتم عرض ردود املقيمني والتقارير على
لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة إلختاذ القرار املناسب للكتاب وإرسال كتاب رمسي بالقرار.
تقييم كتاب ألغراض الترقية ألعضاء هيئة الباحثين:

 يشرتط يف الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني الف كلمة ويتم تقييمه من خالل
منوذج خاص.
 يعتمد الكتاب ألغراض الرتقية اذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن ( )%70ويعد الكتاب متميزا
إذا كان معدل تقديرات املقيّمني ( )%85فما فوق.

 يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( 30نقطة) يرسل إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير
املقيمني األقرب معا الحتساب املعدل.
 ال تقبل الكتب التعليمية(املـدرسة) ألغراض الرتقية.
 ترتواح مدة التقييم يف عمادة البحث العلمي من ثالثة إىل ستة أشهر.
إجراءات التقييم:

 .1تعبئة طلب تقييم كتاب ألغراض الرتقية.
 .2يقدم الطلب للجنة البحث العلمي في القسم واذا مت املوافقة على طلب التقييم يتم التوصية به ورفعه
لـلجنة البحث العلمي في الكلية وبعد عرضه واملوافقه عليه يتم التنسيب إىل عميد الكلية ومن مث رفع
الطلب إىل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة.
 .3يتم إرسال الكتاب إىل مقيمني إثنني من ذوي اإلختصاص من خالل عمادة البحث العلمي.
 .4يعطى املقيم مدة أقصاها ثالثة أشهر إلرسال التقييم.
 .5يف حال كان معدل تقديرات املقيمني ال تقل عن ( )%70يرسل املالحظات والتعديالت للمؤلف إلجراءها
وإعادة إرسال الكتاب املعدل للمقيميني للتأكد من إجراء التعديالت.
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اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 .6يعطى املؤلف مدة أقصاهاِ شهرين إلجراء التعديالت.
 .7بعد اإلنتهاء من التقييم بشكل تام من قبل عمادة البحث العلمي يتم عرض ردود املقيمني والتقارير على
لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة إلختاذ القرار املناسب للكتاب وإرسال كتاب رمسي بالقرار.
تقييم كتاب ألغراض التدريس ألعضاء هيئة التدريس  /الباحثين:

 يشرتط يف الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني الف كلمة ويتم تقييمه من خالل
منوذج خاص.
 يعتمد الكتاب ألغراض التدريس اذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن (.)%70
 يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( 30نقطة) يرسل إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير
املقيمني األقرب معا الحتساب املعدل.
 ترتواح مدة التقييم يف عمادة البحث العلمي من ثالثة إىل ستة أشهر.
إجراءات التقييم:
 .1تعبئة طلب تقييم كتاب ألغراض التدريس.
 .2يقدم الطلب للجنة البحث العلمي في القسم واذا مت املوافقة على طلب التقييم يتم التوصية به ورفعه
لـلجنة البحث العلمي في الكلية وبعد عرضه واملوافقه عليه يتم التنسيب إىل عميد الكلية ومن مث رفع
الطلب إىل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة.
 .3يتم إرسال الكتاب إىل مقيمني إثنني من ذوي اإلختصاص من خالل عمادة البحث العلمي.
 .4يعطى املقيم مدة أقصاها ثالثة أشهر إلرسال التقييم.
 .5يف حال كان معدل تقديرات املقيمني ال تقل عن ( )%70يرسل املالحظات والتعديالت للمؤلف إلجراءها
وإعادة إرسال الكتاب املعدل للمقيميني.
 .6بعد اإلنتهاء من التقييم بشكل تام من قبل عمادة البحث العلمي يتم عرض ردود املقيمني والتقارير على
لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة إلختاذ القرار املناسب للكتاب وإرسال كتاب رمسي بالقرار.
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اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
تقييم كتاب مترجم ألغراض الترقية ألعضاء هيئة التدريس:

 يشرتط يف الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني الف كلمة ويتم تقييمه من خالل
منوذج خاص.
 يعتمد الكتاب املرتجم ألغراض الرتقية اذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن ( )%75ويعد الكتاب
متميزا إذا كان معدل تقديرات املقيّمني ( )%90فما فوق.

 يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( 30نقطة) يرسل إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير
املقيمني األقرب معا الحتساب املعدل.
 ال تقبل الكتب التعليمية املرتمجة (املـدرسة) ألغراض الرتقية.
 ترتواح مدة التقييم يف عمادة البحث العلمي من ثالثة إىل ستة أشهر.
إجراءات التقييم:
 .1تعبئة طلب تقييم كتاب مرتجم ألغراض الرتقية.
 .2يقدم الطلب للجنة البحث العلمي في القسم واذا مت املوافقة على طلب التقييم يتم التوصية به ورفعه إىل
لجنة البحث العلمي في الكلية وبعد عرضه واملوافقه عليه يتم رفع الطلب إىل لجنة اإلشراف على ترجمة
الفكر العلمي في الكلية
 .3تقوم لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي في الكلية بتكليف شخص أو أكثر ملراجعة الرتمجة ومدقق
لغوي لتدقيق املادة املرتمجة.
 .4يعطى املراجعني واملدقق اللغوي مدة أقصاها ثالثة أشهر إلرسال التقييم.
 .5يسلم املراجعني مناذج التقييم واملدقق اللغوي يقوم بإرسال تقريره اخلاص.
 .6يف حال كان معدل تقديرات املقيمني ال تقل عن ( )%75ترسل املالحظات والتعديالت للمرتجم إلجراءها
وإعادة إرسال الكتاب املعدل للمقيميني للتأكد من إجراء التعديالت.
 .7يعطى املرتجم مدة أقصاهاِ شهرين إلجراء التعديالت.
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اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 .8بعد التأكد من إجراء كافة التعديالت يرسل الطلب واملرفقات من خالل عميد الكلية إىل عمادة البحث
العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة لعرضه على لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة إلختاذ القرار
املناسب للكتاب وإرسال كتاب رمسي بالقرار.
تقييم كتاب مترجم ألغراض الترقية ألعضاء هيئة الباحثين:

 يشرتط يف الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني الف كلمة ويتم تقييمه من خالل
منوذج خاص.
 يعتمد الكتاب املرتجم ألغراض الرتقية اذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن ( )%70ويعد الكتاب
متميزا إذا كان معدل تقديرات املقيّمني ( )%85فما فوق.

 يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( 30نقطة) يرسل إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير
املقيمني األقرب معا الحتساب املعدل.
 ال تقبل الكتب التعليمية املرتمجة (املـدرسة) ألغراض الرتقية.
 ترتواح مدة التقييم يف عمادة البحث العلمي من ثالثة إىل ستة أشهر.
إجراءات التقييم:

 .1تعبئة طلب تقييم كتاب مرتجم ألغراض الرتقية.
 .2يقدم الطلب للجنة البحث العلمي في القسم واذا مت املوافقة على طلب التقييم يتم التوصية به ورفعه إىل
لجنة البحث العلمي في الكلية وبعد عرضه واملوافقه عليه يتم رفع الطلب إىل لجنة اإلشراف على ترجمة
الفكر العلمي في الكلية
 .3تقوم لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي في الكلية بتكليف شخص أو أكثر ملراجعة الرتمجة ومدقق
لغوي لتدقيق املادة املرتمجة.
 .4يعطى املراجعني واملدقق اللغوي مدة أقصاها ثالثة أشهر إلرسال التقييم.
 .5يسلم املراجعني مناذج التقييم واملدقق اللغوي يقوم بإرسال تقريره اخلاص.
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اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 .6يف حال كان معدل تقديرات املقيمني ال تقل عن ( )%70ترسل املالحظات والتعديالت للمرتجم إلجراءها
وإعادة إرسال الكتاب املعدل للمقيميني للتأكد من إجراء التعديالت.
 .7يعطى املرتجم مدة أقصاهاِ شهرين إلجراء التعديالت.
 .8بعد التأكد من إجراء كافة التعديالت يرسل الطلب واملرفقات من خالل عميد الكلية إىل عمادة البحث
العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة لعرضه على لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة إلختاذ القرار
املناسب للكتاب وإرسال كتاب رمسي بالقرار.
تقييم كتاب مترجم ألغراض التدريس ألعضاء هيئة التدريس  /الباحثين:

 يشرتط يف الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني الف كلمة ويتم تقييمه من خالل
منوذج خاص.
 يعتمد الكتاب املرتجم ألغراض التدريس اذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن (.)%70
 يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( 30نقطة) يرسل إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير
املقيمني األقرب معا الحتساب املعدل.
 ترتواح مدة التقييم يف عمادة البحث العلمي من ثالثة إىل ستة أشهر.
إجراءات التقييم:

 .1تعبئة طلب تقييم كتاب مرتجم ألغراض التدريس.
 .2يقدم الطلب للجنة البحث العلمي في القسم واذا مت املوافقة على طلب التقييم يتم التوصية به ورفعه إىل
لجنة البحث العلمي في الكلية وبعد عرضه واملوافقه عليه يتم رفع الطلب إىل لجنة اإلشراف على ترجمة
الفكر العلمي في الكلية
 .3تقوم لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي في الكلية بتكليف شخص أو أكثر ملراجعة الرتمجة ومدقق
لغوي لتدقيق املادة املرتمجة.
 .4يعطى املراجعني واملدقق اللغوي مدة أقصاها ثالثة أشهر إلرسال التقييم.
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اجراءات تقييم الكتب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 .5يسلم املراجعني مناذج التقييم واملدقق اللغوي يقوم بإرسال تقريره اخلاص.
 .6يف حال كان معدل تقديرات املقيمني ال تقل عن ( )%70ترسل املالحظات والتعديالت للمرتجم إلجراءها
وإعادة إرسال الكتاب املعدل للمقيميني للتأكد من إجراء التعديالت.
 .7يعطى املرتجم مدة أقصاهاِ شهرين إلجراء التعديالت.
 .8بعد التأكد من إجراء كافة التعديالت يرسل الطلب واملرفقات من خالل عميد الكلية إىل عمادة البحث
العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة لعرضه على لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة إلختاذ القرار
املناسب للكتاب وإرسال كتاب رمسي بالقرار.
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