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أو كتاب دراس ي علمي اعتماد مرجعنموذج    

 

 :  :المرجع المقترحعن عامة  معلومات  أوًلا

  المرجع:عنوان 

  :المؤلف الرئيس

  :مؤلف مشارك أول إن وجد

  :مؤلف مشارك ثان إن وجد

  :مؤلف مشارك ثالث إن وجد

   : رقم التصنيف ) اإلبداع(

  رقم التسجيل:

   : منافذ بيعه، و مكان النشر و تاريخه

  ( أم )مساند(:)رئيسالمرجع 

) في حالة أن يكون  المرجعالمقررات الدراسية التي يخدمها 

  المرجع المقترح ألكثر من مقرر، يتم تعبئة النموذج لكل مقرر على حدة.(

سعر المرجع داخل المملكة العربية السعودية، و سعره في منافذ 

 وافره محلًيا() حالة عدم ت بيعه خارج المملكة
 

 

ترفق ) ،               إذا كان أحد المؤلفين من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
 .(له السيرة الذاتية
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      مناسبة المرجع ) المقترح( للمقرر:ثانيا: 

مدى توافر مفردات المقرر في  مفردات المقرر 

 المرجع المقترح

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

       ال     نعم       

 %                 توافق المرجع المقترح مع مفردات المقرر )ككل(نسبة 

 

  :لمية  و غيرها() تتتب جميع المبررات الع  ختيار التتا  مرجعاا دراسيااأخرى ًل : مبررات ثالثا
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..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

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

مؤسسات أكاديمية مناظرة داخل  فيهل التتا  معتمد مرجعاا علمياا للمقرر المشار إليه  :رابعاا

تة العربية السعودية أو خارجها؟ إذا كانت اإلجابة )نعم( تحدد الجهات و يرفق الدليل على الممل

 ذلك.

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

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

ما المراجع المعتمدة للمقرر المشار إليه في الخطة الحالية أو السابقة في جامعة الجوف و  خامساا:

جع ر، مع إبراز أوجه تميز المفي الجامعات المناظرة داخل المملتة و خارجها؟ ) تتتب المراجع

  .(المقترح باختصار

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

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

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

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

 

 

 

 

 توصية مجلس القسم: رقم                         وتاريخ

 توصية مجلس التلية: رقم                         وتاريخ

 

 :رئيس مجلس القسم                                              المقرر: منسق
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 التوقيع التوقيع                                                           

                                                                             

 عميد التلية                                                                                   

 التوقيع                                                                                             

 

 قرار اللجنة الدائمة للخطط والمقررات والتأهيل لالعتماد:

        التوصية بالموافقة                التوصية بعدم الموافقة  :أخرى

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

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