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 العلمية الجامعة لجوائز المطلوبة المستندات
 
  :المستندات التاليةبملف يحتوى على  التقدم -

 المتقيدم بالجيازة  الخيا  التقيييم نميوج خطاب موافقة مجلس الكلية على الترشيي   مرفقياب بي   -1
 .واعتماده استيفاءه بعد لها

 للمرش . جاتيةالسير  ال -2

 باسيييم منشيييور  تكيييون  أن يجيييبهيييا للح يييوا عليييى الجيييازة  والتييي  األبحيييال العلميييية المتقيييدم   -3
( ومعامييث التيي اير الحييديل Citationويوضيي  لكييث بحييل عييدد اتستشييهادات   المنيييا جامعيية

 Impact Factorللمجلة المنشور  ها البحل وجلك من موقع ): 
(ISI Web of Knowledge Or Google Scholar Or Scopus  

" "Highly Cited Researcherر بياحاين األعليى تستشيهاداب ب بحيااهم جازة  العشيبالنسبة ل -4
عليييى الباحيييل المرشييي  أن يتقيييدم بقازمييية ب بحااييي  موضيييحاب  هيييا عيييدد ا ستشيييهادات لكيييث بحيييل 

 ومجموع ا ستشهادات مع ترفاق ال فحة األولى من كث بحل بالقازمة المقدمة.
 عليهييا اشيير  التييى والماجسييتير راهالييدكتو  رسييازث ميين المستخل يية األبحييال توضيي  أن يجييب -5

 .الجازة  لنيث  ها المتقدم األبحال من بحاين عن يةيد ت مابو  منف لة قازمة فى
 .موضحاب  ها رقم ا يداع أغلفة الكتب المؤلفة والفهرس -6

 الت  أشر  عليها. هرسازث الماجستير أو الدكتورا  يان عددى   -7

دولييية  خييار  الييوطن( بالنسييبة للعلييوم العملييية أو داخييث مييا يفيييد السييفر فيي  مييؤتمرات أو ور   -8
الوطن بالنسبة للعلوم التربوية وا نسانية بشرط مشاركة باحاين مين أكاير مين دولية ميع ترفياق 

 .كتيب المؤتمر

 شهاد   راء  اتختراع المازية. -9

  ور جوازة الدولة أو الجوازة الدولية أو المن  العلمية العالمية. -10

 .وخطابات تحكيم البحول لمجالت دولية د  اتشتراك ف  الجمعيات العلميةشها -11



 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث     

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 إدارة العالقات الثقافية            

                                                                                                                                                  
 جوائز جامعة المنيااستمارات 

- 2 - 

 مواقة.خدمة الجامعة والمجتمع ما يفيد  -12

 ما يفيد اتشتراك ف  توكيد الجود  بالجامعة. -13

 الجامعة التقديرية.األستاج الماالى و ما يفيد تول  من ب تداري بالجامعة بالنسبة لجازة   -14

 .حدياة شخ ية ور  ( 1  عدد -15
 -الخدمات الجامعية والمجتمعية تشمث ما يلى: -16

 .عدد سنوات الخدمة بالجامعة كعضو هيزة تدريس على رأس العمث -
 تهيتم والتي القسيم  أو الكليية أو الجامعية مسيتوي  علي  المختلفية اللجيان أعماا ف  المشاركة -

 .طويرالت ومشروعات الجامعية والنظم اللواز  وتطوير  تعديث
 أو للكليييييية األكييييياديم  واتعتمييييياد الشييييياملة الجيييييود  تحقيييييي  أنشيييييطة فييييي  الفعالييييية المشييييياركة -

 .الجامعة
 أو مشييييروعات دار ت أو بالجامعيييية  الخييييا  الطييييابع جات الوحييييدات أنشييييطة فيييي  المشيييياركة -

 . رامج أو معامث
 ألعضيياء ر المسييتم البشييرية بالتنمييية الخا يية األنشييطة وتنفيييج وتخطييي  تعييداد فيي  ا سييهام -

 .بالجامعة والعاملين التدريس والطالب هيزة
 المجتمع. ف  المهنية والمراكة للمؤسسات اتستشارية الخدمات تقديم -
 .الجامعة نطاق خار  تدريب  رامج أو مهنية عمث ور  تنظيم -

 منسوخ عليها المستندات المطلوبة. CDاسطوانة واحد  مدمجة  -17
 
 



 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث     

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 إدارة العالقات الثقافية            

                                                                                                                                                  
 جوائز جامعة المنيااستمارات 

- 3 - 

 التقديرية الجامعة جائزة لنيل تقدمينالم السادة تقييم نموذج
  والتكنولوجية الهندسية أو األساسية العلوم مجال فى

 والصيدلية الطبية أو والبيطرية الزراعية أو
****** 

  الوظيفة:                                                                          :المتقدم اسم

 الدرجة التحكم عناصر
 ئيةالنها

الدرج
  ة

   (55) العلمى النشر
 معامل التأثير  مجموع

  Impact Factor  ــــالـ
 -10من  29-20 من 39-30 من فأكثر 40  20

19 

-1من 
9 

20 16 12 8 4 
 البحث ذو األعلى معامل تأثير

Impact Factor 
  5أقل من  9 -5من  19 -10من  فأكثر 20  5

5 4 3 2  
 المرجعية ات مجموع االستشهاد

 Total Citationالــ 
20  200 

 فأكثر
-140 من

199 

-80 من

139 

 من أقل
79 

 

20 16 12 8  
 معامل التأثير الشخصى

 h- Indexالــ 
  3-1من  8-4من  11-9من  فأكثر 12  10

 10 8 5 2  
   (40) العلمىالتقييم 

الرسائل العلمية والمشروعات 
 البحثية التطبيقية

 فأقل 5 7-6 من 9-8 من فأكثر 10  10

10 8 6 4 
 المؤلفات من غير كتب التدريس

 )ولها رقم إيداع (
 1 2 3  فأكثر 4  5

5 4 3 1 
  المؤتمرات وورش العمل الدولية

 )خارج الوطن(
 Poster معلق Oral شفهى إلقاء  5

 5 من أقل فأكثر 5 4 من أقل فأكثر 4
5 4 3 2 

فى مجال ة خدمات مجتمعي
وخدمة الجامعة وحداثة  التخصص

 األبحاث

حداثة البحوث  خدمة الجامعة  5
 2)حد أدنى 
 بحث 

 سنوات( 5آخر 

 خدمات مجتمعية

2 2 1 
جوائز دولية أكاديمية أو دولة أو 

 منح علمية عالمية
 منح  دولة أو دوليةجوائز   10

)ألكسندرفون 
AvH - 

 فولبرايت(

 جامعةال جائزة
 يةالتشجيع

10 8 4 
الجمعيات العلمية واالنضمام 
لهيئات النشر الدولية وتحكيم 

 )مع اإلثبات( البحوث الدولية

 3 من أقل فأكثر 3  5
5 3 
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 قسم رئيس وكيل عميد نائب رئيس  (5) المناصب اإلدارية بالجامعة

5 5 4 4 3 
   (100) اإلجمالى

 .التقديرية الجامعة لجائزة متقدملل األقل على% 75 على الحصول يشترط** 
 درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على براءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(. (5)** تضاف 

  يعتمــــــد،،، رئيس القسم

(                                       ) 
 خاتم شعار الجمهورية عميد الكلية
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 التقديرية الجامعة جائزة لنيل المتقدمين السادة متقيي نموذج
 والعلوم التربوية -والعلوم اإلنسانيةاآلداب  ىمجال فى

****** 
  الوظيفة:                                                                          :المتقدم اسم

  الدرجة النهائية الدرجة التحكم عناصر
   (40) العلمى النشر

   تقسم األربعون درجة على النحو التالى: تحسب درجة واحدة لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات محلية
 تحسب درجتان لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات إقليمية 

 تحسب ثالث درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية ليس لها معامل تأثير أو مؤتمر دولى خارج المنطقة
 ات لكل بحث منشور بمجلة دولية لها معامل تأثيرتحسب أربع درج

   (55) التقييم العلمى
 فأقل 5 7-6 من 9-8 من فأكثر 10  10 الرسائل العلمية 

10 8 6 4 
  المؤلفات من غير كتب التدريس

 )ولها رقم إيداع (
 1 2 3  فأكثر 4  20

20 15 10 5 
 المؤتمرات وورش العمل الدولية

 
 Poster معلق Oral فهىش إلقاء  5

 5 من أقل فأكثر 5 4 من أقل فأكثر 4
5 4 3 2 

 فى مجال التخصصخدمات مجتمعية 
 وخدمة الجامعة وحداثة األبحاث

حداثة البحوث  خدمة الجامعة  5
 2)حد أدنى 
 بحث 

 سنوات( 5آخر 

خدمات 
 مجتمعية

2 2 1 
جوائز دولية أكاديمية أو دولة أو منح 

 الميةعلمية ع
 أو دولةجوائز  أو دوليةجوائز   10

دولية )ألكسندر  علمية منحة
AvH - )فولبرايت 

 التشجيعية جامعةال جائزة

10 5 
الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات 

 )مع اإلثبات(النشر وتحكيم البحوث 
 3 من أقل فأكثر 3  5

5 3 
 قسم رئيس وكيل عميد نائب رئيس  (5) المناصب اإلدارية بالجامعة

5 5 4 4 3 
   (100) اإلجمالى

 .التقديرية الجامعة لجائزة للمتقدم األقل على% 75 على الحصول يشترط** 
 درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على براءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(. (5)** تضاف 

  يعتمــــــد،،، رئيس القسم

(                                       ) 
 خاتم شعار الجمهورية عميد الكلية

 درجة 30بحد أقصى 
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 التشجيعية  الجامعة جائزة لنيل المتقدمين السادة تقييم نموذج
  والتكنولوجية الهندسية أو األساسية العلوم مجال فى

  والصيدلية الطبية أو والبيطرية الزراعية أو
****** 

  الوظيفة:                                                                          :المتقدم اسم

 الدرجة التحكم عناصر
 النهائية

الدرج
  ة

   (55) العلمى النشر
 معامل التأثير  مجموع

  Impact Factor  ــــالـ
 -10من  29-20 من 39-30 من فأكثر 40  20

19 

-1من 
9 

20 16 12 8 4 
 لى معامل تأثيرالبحث ذو األع

Impact Factor 
  5أقل من  9 -5من  19 -10من  فأكثر 20  5

5 4 3 2  
 المرجعية مجموع االستشهادات 

 Total Citationالــ 
20  200 

 فأكثر
-140 من

199 

-80 من

139 

 من أقل
79 

 

20 16 12 8  
 معامل التأثير الشخصى

 h- Indexالــ 
  3-1من  8-4من  11-9من  فأكثر 12  10

 10 8 5 2  
   (40) العلمىالتقييم 

الرسائل العلمية والمشروعات 
 البحثية التطبيقية

 فأقل 5 7-6 من 9-8 من فأكثر 10  10

10 8 6 4 
 المؤلفات من غير كتب التدريس

 )ولها رقم إيداع (
 1 2 3  فأكثر 4  5

5 4 3 1 
  المؤتمرات وورش العمل الدولية

 طن()خارج الو
 Poster معلق Oral شفهى إلقاء  5

 5 من أقل فأكثر 5 4 من أقل فأكثر 4
5 4 3 2 

فى مجال خدمات مجتمعية 
وخدمة الجامعة وحداثة  التخصص

 األبحاث

حداثة البحوث  خدمة الجامعة  5
 2)حد أدنى 
 بحث 

 سنوات( 5آخر 

 خدمات مجتمعية

2 2 1 
أو جوائز دولية أكاديمية أو دولة 

 منح علمية عالمية
 منح  دولة أو دوليةجوائز   10

)ألكسندرفون 
AvH - 

 فولبرايت(

 جامعةال جائزة
 التشجيعية

10 8 4 
الجمعيات العلمية واالنضمام 
لهيئات النشر الدولية وتحكيم 

 )مع اإلثبات( البحوث الدولية

 3 من أقل فأكثر 3  5
5 3 

 فقط مشارك ومشارك رئيس  (5)المساهمة فى توكيد الجودة 
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 3 5 سةبالمؤس
   (100) اإلجمالى

 

 .يةشجيعالت الجامعة لجائزة للمتقدم األقل على %65 على الحصول يشترط** 
 درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على براءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(. (5)** تضاف 

  ،يعتمــــــد،، رئيس القسم

(                                       ) 
 خاتم شعار الجمهورية عميد الكلية
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 التشجيعية الجامعة جائزة لنيل المتقدمين السادة تقييم نموذج
 والعلوم التربوية -اآلداب والعلوم اإلنسانية ىمجال فى

****** 
  الوظيفة:                                                                          :المتقدم اسم

  الدرجة النهائية الدرجة التحكم عناصر
   (40) العلمى النشر

 تقسم األربعون درجة على النحو التالى: تحسب درجة واحدة لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات محلية
 تحسب درجتان لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات إقليمية 

 ثالث درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية ليس لها معامل تأثير أو مؤتمر دولى خارج المنطقة تحسب
 تحسب أربع درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية لها معامل تأثير

   (55) التقييم العلمى
 فأقل 5 7-6 من 9-8 من فأكثر 10  10 الرسائل العلمية 

10 8 6 4 
  ريسالمؤلفات من غير كتب التد
 )ولها رقم إيداع (

 1 2 3  فأكثر 4  20
20 15 10 5 

 المؤتمرات وورش العمل الدولية
 

 Poster معلق Oral شفهى إلقاء  5
 5 من أقل فأكثر 5 4 من أقل فأكثر 4

5 4 3 2 
حداثة البحوث  خدمة الجامعة  5 فى مجال التخصصخدمة مجتمعية 

 2)حد أدنى 
 بحث 
 5آخر 

 سنوات(

خدمات 
 مجتمعية

2 2 1 
جوائز دولية أكاديمية أو دولة أو منح 

 علمية عالمية
 دولةجوائز  أو دوليةجوائز   10

دولية  علمية منحة أو

 فولبرايت( - AvH)ألكسندر 

 التشجيعية جامعةال جائزة

10 5 
الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات 

 )مع اإلثبات(النشر وتحكيم البحوث 
 3 من أقل أكثرف 3  5

5 3 
المساهمة فى توكيد الجودة 

 بالمؤسسة
 فقط مشارك ومشارك رئيس  (5)

5 3 
   (100) اإلجمالى

 .يةشجيعالت الجامعة لجائزة للمتقدم األقل على %65 على الحصول يشترط** 
 الشهادة ذو العالمة المائية(.درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على براءة اختراع فى مجال التخصص ) (5)** تضاف 

 درجة 30بحد أقصى 
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 :العربية

 
 
 

 باللغة الرسالة عنوان
 :ةاإلنجليزي
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  تقييم نموذج

 تيرماجس رسالةأفضل 
****** 

 

 : قسم                                                :كلية
 : المنح تاريخ                                                                    : الباحث اسم
 

 باللغة الرسالة عنوان
 :العربية

 
 
 

 باللغة الرسالة عنوان
 :اإلنجليزية

 
 
 

  :دوليا   ةالمنشور األبحاث عدد
 
 

  :التأثير معامل مجموع
 
 

 أم تطبيقى) البحث مجال
 (أكاديمى

 أكاديمى تطبيقى

 
 

 

 

 

  يعتمــــــد،،، رئيس القسم

(                                       ) 
 خاتم شعار الجمهورية عميد الكلية

                             (
)  



 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث     

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 إدارة العالقات الثقافية            

                                                                                                                                                  
 جوائز جامعة المنيااستمارات 

- 14 - 

 الجامعة لجوائز المطلوبة المستندات
 للتميز والعطاء

 

 -:المثالىللطبيب  الجامعة: جائزة أولا 
 .موافقة المستشفى الجامعى التابع لها الط يب على الترشي  -
 م ررات الترشي  مواقة. -
 أ رة المواقف ا نسانية واألعماا المتمية  التى قام  ها المرش . -
  ور  فوتوغرافية للمرش . -

 -:المثالىللممرض  الجامعةاا: جائزة نيثا
 .موافقة المستشفى الجامعى التابع لها الممرض على الترشي  -
 م ررات الترشي  مواقة. -
 أ رة المواقف ا نسانية واألعماا المتمية  التى قام  ها المرش . -
  ور  فوتوغرافية للمرش . -

 -(:المثالى العامل -المثالى للموظف) الجامعة جوائز: ثالثاا 
 فقة جهة عمل  على الترشي .خطاب موا -
 م ررات الترشي  مواقة. -
 .تدار  الموارد البشريةاستمار  طلب الترشي  معتمد  من عميد الكلية أو مدير عام  -
  ور  فوتوغرافية. -

 -:المثالىللطالب  الجامعةاا: جائزة رابع
 على الترشي .أ.د/ نازب رزيس الجامعة لشزون التعليم والطالب موافقة  -
 م ررات الترشي  مواقة. -
  ور  فوتوغرافية. -
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 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للموظف المثالى
 على مستوى الكليات
********** 

 
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعى:                                                                                                              -1
 لميالد:تاريخ ا -2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:                                                                                                                      -3         الوظيف
 اإلدارة التابع لها: -4
 الدرجة الوظيفية وتاريخ شغلها: -5
ســنوات  -7                                     تــاريخ التعيــين بالجامعــة أو النقــل إليهــا:                -6

 الخدمة:
 المؤهل العلمى واألخير: -8
 الخبرات الوظيفية السابقة: -9

 الدورات التدريبية: -10
 * اسم الدور :

 * تاريخ الح وا عليها:
 * درجة الح وا عليها:

 شهادة الحصول على دورات فى الحاسب اآللى )ترفق(: -11
 ليها:* تاريخ الح وا ع

 القيام بأعمال مميزة )تذكر(: -12
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -13

 * اسم المؤهث:
 * تاريخ الح وا عليها:

 حصوله على شهادات تقدير)ترفق(: -14
 * جهة منح  الشهاد :
 * تاريخ منح  الشهاد :

 تقديرات آخر ثالث سنوات: -15
 
 

 موقفه من الجزاءات: -16
 

 :يرفــــق* 
 تفصيل عن البنود المذكورة والمستندات. -

 ــــد،،،يعتمــ  
 عميد الكلية  
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 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للعامل المثالى

 على مستوى الكليات

********** 
 االســــم رباعى: -1
 تاريخ الميالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدارة التابع لها: -4
 :الدرجة الوظيفية وتاريخ شغلها -5
 تاريخ التعيين بالجامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات الخدمة: -7
 القيام بأعمال مميزة )تذكر(: -8
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -9

 تاريخ الحصول عليه: -10
 تقديرات آخر ثالث سنوات: -11

 
  

 موقفه من الجزاءات: -11

 
 

 

 

 يعتمــــــد،،،  
عميــــــــــــــد   

 لكليـــــــــــــــــةا

   


