
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العظمي الدرجة ()انجليزي المعيار ()عربي المعيار
 البحث لموضوع العنوان مالئمة مدى ما

 To what extent research title matching research objectives? 10 ؟ وعناصره

 ؟األدبي المسح وشمولية كفاية مدى ما
To what extent is the literature review adequate and 

comprehensive? 
10 

 القيام ألهمية الباحثين تبرير مستوى ما
 ؟بالبحث

Have the investigators convincingly justified the importance 

of the proposed research? 
10 

 ؟ المقترح البحث في واالبتكار األصالة مدى ما
Comment on the originality and creativity of the proposed 

research? 
10 

 وإمكانية البحث أهداف وضوح مدى ما
 Are the objectives clear and achievable? 10 ؟تحقيقها

 , األهداف مع البحث تصميم ارتباط مدى ما
 ؟ تحقيقها إلى يؤدي وهل

Does the project design correlates adequately with the 

proposed objectives and will it help in achieving them? 
10 

 لتنفيذ المقترحة العلمية المنهجية مناسبة مدى
 ؟ العمل

To what extent the research methodology suitable for the 

proposed research project ? 
10 

 والمهام المراحل البحث إدارة خطة توضح هل
 ؟ بوضوح

Does the plan of the research project clearly specify the 

different stages and tasks of the proposed research? 
6 

 أو التقنية نقل في البحث نتائج ستساهم هل
 ؟ للمملكة المعرفة

Will the outcome of the proposed research contribute to the 

transfer of technology /knowledge to the kingdom? 
8 

 Is the proposed duration of the project reasonable? 6 ؟ مناسبة البحث لتنفيذ المقترحة المدة هل

 المجتمع خدمة في البحث مخرجات ستساهم هل
 ؟ والجامعة

How far the research outcomes will contribute serving society 

and university ? 
10 

 وعالقتهم البحثي الفريق مؤهالت تقييم
 ؟ المقترح موضوع بتخصصات

Researchers’ qualifications alignment with the research 

proposal discipline 
10 

 األساسية للعناصر البحثي المقترح استيفاء
 Alignment of the proposal with basic and scientific standards 10 العلمية والمعايير

 للوائح مطابقتها ومدى وتوزيعها الميزانية
 المنظمة

Distribution and allocation of budget compliance with the 

organizational rules and regulations 
5 

 المحلي المجتمع خدمة في البحث مساهمة مدى
 بالجامعة األداء وتحسين

Contribution of research to the improvement of local 

community and the University 
5 

 5  ئيسر كباحث االبحاث عدد

 وعالقتهم البحثي الفريق مؤهالت تقييم
 ؟ المقترح موضوع بتخصصات

Researchers’ qualifications alignment with the research 

proposal discipline 
10 

 5  كمشارك الباحث بها المشترك االبحاث عدد

 Total 40 المجموع
 

https://services.psau.edu.sa/research/Admin/Criteria?sort=MaxScore&sortdir=ASC

