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 الصلة بالمتغيرات التي تحتويها الجداول واألشكال
     

7 
الباحث وموضوعيته في تناول البيانات واستنتاج تجرد 

 المؤشرات واألدلة
     

      مدى تنظيم المعلومات وعرضها في شكل مبسط ومختصر 8

      ظهور شخصية الباحث في تحليل النتائج 9

10 
مدى قدرة الباحث على المقارنة وتعليل االتفاق واالختالف 

 مع نتائج الدراسات السابقة
     

      سالمة بناء الجداول وتصميمها إن وجدت 11

      السالمة اللغوية للكلمات والجمل 12
 

نتائج 
 الدراسة

      مدى ارتباط نتائج الدراسة بأسئلة البحث وفرضياته 1

      عرض النتائج بدقة وإيجاز 2

      صياغة النتائج في عبارات تجعلها قابلة للتحقق 3

      النتائج وعدم اإلطالةاختصار  4

      عدم تكرار المعلومات والنتائج 5

      السالمة اللغوية للكلمات والجمل 6

 

 

 



 تابع معايري نقد دراسة علمية

 ال تنطبق ضعيف جيد جيد جدًا ممتاز املعيار م اجملال

 التوصيات

      مدى واقعية التوصيات التي توصل إليها الباحث 1

      صلة التوصيات بنتائج الدراسةمدى  2

      التوصيات إجرائية ويمكن تنفيذها 3

      التوصيات دقيقة ويمكن قياسها 4

      تناسب عدد التوصيات مع حجم البحث 5

      والجمل للكلمات اللغوية السالمة 6
 

 المقترحات

      االقتراحات ذات صلة وثيقة بمشكلة الدراسة 1

      االقتراحات ذات أهمية وقابلة للبحث 2

      اقتراح بحوث مستقبلية 3

      الجدية واالبتكار في االقتراحات 4

      والجمل للكلمات اللغوية السالمة 5
 

 المراجع

      مناسبة عدد المراجع للدراسة 1

      وجود مراجع أجنبية 2

      مناسبة عدد المراجع األجنبية 3

      سالمة توثيق المراجع 4

      حداثة المراجع 5

      استخدام المراجع في الدراسة 6
 

 المالحق

      عدم عرض االستبانة في صورتها األولية 1

      وضع عنوان لكل ملحق 2

3 
والقرب من  العلميةترتيب أسماء المحكمين حسب الدرجة 

 التخصص
     

 

 


