
 وزارة التعليم

 جامعة مصراتة

 شمالجنوب       مج لة  
 :اإلشاريالرقم                                                                                                                                                                                                          

وافق                                                                                                                                                                                                          م   /     /:             ال 

 
 إحالة بحث للتحكيم                                             :الموضوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  /السيد

                            

ن   ي    :عنوان سيادتكم البحث الذي يحمل حيل إلىنأن  ا     سعد 

   

 

لنموذج التحكيم المرفق بهذا الخطاب،                                 لتحكيمه وإعالمنا بالنتيجة طبقا   وذلك

 :بالتاليويطيب لنا أن نعلمكم 

 .درجة فأكثر" 56"للنشر إذا كانت مجموع الدرجات                    يكون البحث صالحا   -1

 .ترفق التعديالت مع النتيجة في ورقة مستقلة بخط واضح -2

صة لتحكيم البحث أسبوعا -3 م البحث                                  المدة المخص   .                      ن من تاريخ تسل 

تحد ث عن البحث من حيث المضمون أو  -4 ف أمره، وال ي  ، فال ي كش  ي  ر                                                                        التحكيم س 

 .التنسيق أو عدد الصفحات أو العنوان

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

                                                                     

 

 

 

 خالد محمد المحجوب .د                                                                                                     

 تحرير مجلة شمالجنوبرئيس                                                                      
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م                        بيانات خاصة بالمحك 
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 ـؤهل العلمي م                                      ...................................                                  ..................................                                      : ....................................                ال 
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 سنوات الخـبرة             .......................................... :                                            .................................                                   .................................                                    
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 رقم الحساب المصرفي                  .................... :                      ........................                        .................................                                  ...............                 

 عنـوان السكـن             ...................................... :                                        ....................................                                    ..................................                                   

 رقم الهاتف المحمول                  .......................... :                            ........................                        .............................................                                              
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 نموذج التحكيــم

 

                                    ...................................  ..                                               ...............................................   ...                                    : ..................................             عنـوان البـحث

م البحث                                    ..................................                                              ..............................................                                 .................................   : .                 تاريخ تسل 

                                        ......................................                                            ...........................................                    : ..................                         تاريخ تسليم نتيجة التحكيم

 

 :التحكيم

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                   صالح للنشر؛ صالح للنشر بعد التعديل؛ غير صالح للنشر  :        التوصية
 

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

 

                ...............     ..... .  ..  ..               ...............      ......      : ....          االسم رباعي                                                                                                                
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رة ــانالبي ة                الدرجة المقر  ق                    الدرجة المستح 

  33 جديـة الموضوع

  23 بالمنهجية لتزامالا

  23  األسـلــوب

  13 جهد الباحـث

  13 المصادر والمراجع

  13 نتـائج البـحث

جـــموع م    133             ال 


