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02 66 60 8 4 
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02 66 60 8  
 معامل التأثير الشخصى

 h- Indexالــ 
  0-0من  8-0من  00-9من  فأكثر 00  62

 62 8 5 0  
   (42) العلمىالتقييم 

الرسائل العلمية والمشروعات 
 البحثية التطبيقية
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   (55) التقييم العلمى
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62 8 6 4 
  المؤلفات من غير كتب التدريس

 )ولها رقم إيداع (
 6 0 3  ثرفأك 4  02

02 65 62 5 
 المؤتمرات وورش العمل الدولية

 
 Poster معمق Oral شفهى إلقاء  5

 5 من أقل فأكثر 5 4 من أقل فأكثر 4
5 4 3 0 
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 التشجيعية جامعةال جائزة
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 فقط مشارك ومشارك رئيس  (5)المساهمة فى توكيد الجودة 
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 3 5 بالمؤسسة
   (622) اإلجمالى
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  الدرجة النهائية الدرجة التحكم عناصر
   (42) العلمى النشر

 محمية تقسم األربعون درجة عمى النحو التالى: تحسب درجة واحدة لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات
 تحسب درجتان لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات إقميمية 
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 تحسب أربع درجات لكل بحث منشور بمجمة دولية لها معامل تأثير

   (55) التقييم العلمى
 فأقل 5 7-6 من 9-8 من فأكثر 04  62 الرسائل العلمية 

62 8 6 4 
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 0 0 0  فأكثر 0  02

02 65 62 5 
 المؤتمرات وورش العمل الدولية
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حداثة البحوث  خدمة الجامعة  5 فى مجال التخصصخدمة مجتمعية 
 0)حد أدنى 
 بحث 
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 سنوات(

خدمات 
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 دولةجوائز  أو دوليةجوائز   62

دولية  علمية منحة أو
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 التشجيعية جامعةال جائزة

62 5 
الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات 
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 0 من أقل فأكثر 0  5
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 فقط مشارك ومشارك رئيس  (5)

5 3 
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 .يةشجيعالت الجامعة لجائزة لممتقدم األقل عمى %65 عمى الحصول يشترط** 
 درجات كدرجة تفضيمية لمن هو حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(. (5)ضاف ** ت

 درجة 03بحد أقصى 
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 إدارة العالقات الثقافية            

                                                                                                                                                  
 جوائز جامعة المنيااستمارات 

 
 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للعامل المثالى

 لكلياتعلى مستوى ا

********** 
 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: -11
 تقديرات آخر ثالث سنوات: -11

 
  

 موقفه من الجزاءات: -11

 
 

 

 يعتمــــــد،،،  
عميــــــــــــــد   

 الكليـــــــــــــــــة

   



 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث     

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 إدارة العالقات الثقافية            

                                                                                                                                                  
 جوائز جامعة المنيااستمارات 

 
 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للموظف المثالى

 على مستوى الكليات
********** 

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

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

 الدورات التدريبية: -11
 * اسم الدورة:

 تاريخ الحصول عليها: *
 * درجة الحصول عليها:

 شهادة الحصول على دورات فى الحاسب اآللى )ترفق(: -11
 * تاريخ الحصول عليها:

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

 * اسم المؤهل:
 * تاريخ الحصول عليها:

 رفق(:حصوله على شهادات تقدير)ت -14
 * جهة منحه الشهادة:
 * تاريخ منحه الشهادة:

 تقديرات آخر ثالث سنوات: -15
 

 موقفه من الجزاءات: -16
 

 :يرفــــق* 
 تفصيل عن البنود المذكورة والمستندات. -
 -المؤهــل الدراســى -طبقــا  )األقدميــةذلــك عنــد الترشــيح ولموظــف المثــالى الخــاص بجــائزة اتقــيم تطبيــق اليراعــى  -

 الدورات التدريبية(

 يعتمــــــد،،،  
 مدير الموارد البشرية  



 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث     

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 إدارة العالقات الثقافية            

                                                                                                                                                  
 جوائز جامعة المنيااستمارات 

 
 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
 لجامعة أو النقل إليها: تاريخ التعيين با -6
 سنوات الخدمة: -7
 القيام بأعمال مميزة )تذكر(: -8
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -9

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

 
  

 موقفه من الجزاءات: -11

 
 

 

 
 

 يعتمــــــد،،،  
 مدير الموارد البشرية  

   


