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 هـــــــــــــــــــــــدٍــــــــتق

*** 
تدعى جامعة السشيا إلى تظؾيخ وتحفيد البحث العمسى، ورفع كفاءتو وجؾدتو، وتعغيؼ العائج مشو، 

وبسا يزسؽ تحديؽ تختيب وتحقيق التسيد فيو عمى السدتؾى العالسى؛ بسا يختقى بسدتؾى الجامعة عمسيًا وعالسيًا، 
  الجولية الستعارف عمييا. الشغؼالجامعة بيؽ الجامعة السرخية والعخبية والعالسية، تبعًا 

 : هي العالم في الجامعات ترتيب قهائم أشهرومن 
 أصظمح ما وىؾ  Academic Ranking World Universities العالم لجامعات األكاديسى الترتيب -1

 التختيب ىحا ويزؼ ،ششغياى ترشيف أو ،العالؼ فى جامعة خسدسائة أفزل تختيب :تدسيتو عمى
 : التالية السؤشخات

 جائدة عمى حاصل تجريذ ىيئة عزؾ كل أن حيث الجامعة خخيجى مؽ نؾبل جائدة عمى الحاصميؽ عجد -
 .التجريذ ىيئة عزاءأ  لجؾدة كسؤشخ%  01 ويعظي ،التعميؼ لجؾدة كسؤشخ% 11 لجامعتو يعظي نؾبل

 أبحاث فى أبحاثيؼ إلى اإلشارة مخات عجد حيث مؽ ،األكثخ بالجامعة التجريذ ىيئة أعزاء عجد - 
 .التجريذ ىيئة أعزاء لجؾدة خخآ كسؤشخ ،%01 بؾزن  ،(Citation) الحقة

 %.01 بؾزن " سايشذ" أو/ و" نيتذخ" مجمتى فى السشذؾرة األبحاث -
 السخجعية اإلستذيادات وعجد ،لمجامعة واألكاديسى لسيشىا اإلنتساء وتحسل نذخىا تؼ التى األبحاث عجد -

"Citation "العمسى البحث لشاتج كسؤشخيؽ ،%01 بؾزن  األبحاث بيحه السختبظة. 
 البحث كفاءة تحتل حيث؛ QS World University Rankings العالم لجامعات QS هيئة ترتيب -0

 تقييؼ يتؼإذ  ،عمييا بشاء التقييؼ يتؼ التى شخاتوالسؤ  السعاييخ إجسالى مؽ% 01 التقييؼ ىحا في العمسى
 عجد إلى ،الحقة أبحاث فى الجامعة مؽ  السشذؾرة لألبحاث" Citation" السخجعية اإلستذيادات ندبة

 .بالجامعة التجريذ ىيئة أعزاء
 Times Higher Education World University العالم لجامعات العالى لمتعميم تايسز مجمة ترتيب -3

 بشاء التقييؼ يتؼ التى والسؤشخات السعاييخ إجسالى مؽ% 31 التقييؼ بيحا العمسي البحث أثخ ؾزيح حيث 
 أبحاث فى الجامعة مؽ السشذؾرة بعجد األبحاث السخجعية اإلستذيادات معجلاحتداب  يتؼ حيث عمييا
% 6 بؾزن  بالجامعة ريذالتج ىيئة أعزاء عجد إلىالسشذؾرة  األبحاث عجدعالوة عمى تقييؼ ندبة  ،الحقة
 . عمييا بشاء التقييؼ يتؼ التى والسؤشخات السعاييخ إجسالى مؽ

 تقييؼ ىؾ   Web metrics World University Rankingالعالم بجامعات  Web metrics ترتيب -4
 العالسى جؾجل مؾقع رصج عمى% 51 بشدبة يعتسج ،األسبانية" Web metrics" ىيئة تجخيو دولى
 التقييؼ فيعتسج األخخى % 51 الـ وأما ،السختمفة أنذظتيا فى الجامعة بؾابة محتؾى  عمى ستخدديؽال العجاد
 عمى السدجل العمسى نذاطيؼ تقييؼ خالل مؽ الجامعة تجريذ ىيئة ألعزاء H (H Index) مؤشخ عمى

Google Scholar  األبحاث ليحه االستذيادات معجالت وعمى ،دولياً  السشذؾر (Citation index). 
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 -إلى: لجامعاتبا العالسية الترشيفات أهسيةوتعهد 
 .العمسية السجاالت مختمف فى العمسى البحث إنتاج فى الثخاء -
 . العمسية ومدتؾياتيؼ الجامعات خخيجى نؾعية عمى التخكيد -
 .الحجيثة لمسعارف الجامعات تقجميا التى السداىسات زيادة -
 .واالنتخنت ؾماتمالسع تقشية استخجام عمى قجرتيا وزيادة ،الجولية تاالسعمؾم شبكة عمى الجامعات حزؾر -
 .والتظؾيخ اإلصالح عسمية فى السذاركة -

 العالسية الترشيفات ىحه في السشيا جامعة وضع ، مع إيزاحسشؾياً  الترشيف ىحا يعمؽ وسؾف ىحا
اإلدارة العامة  رجرهت الحى ،الجؾائد كتيب خالل مؽ ذلػ وسيؾثق ،الجامعة مؾقع خالل مؽ ،لمجامعات

 .الدشؾى  العمؼ عيج فى ،بالجامعة والعمسية الثقافية معالقاتل

 -السشيا فيسا يمى: جامعةالعمسية فى  جهائزيسكن تحجيج أهجاف مشح ال
 تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة بجامعة السشيا عمى الشذخ الجولى الستسيد. -
 .السشيا جامعةجولى بوالشذخ ال العمسى البحثدعؼ  -
  اإلرتقاء بالترشيف الجولى لمجامعة. -
 

 -:يمى فيسا
 .الستسيد الجولى الشذخ عمى السشيا بجامعة السعاونة والييئة التجريذ ىيئة أعزاء تذجيع -
 . السشيا بجامعة والجولى والشذخ العسمى البحث دعؼ -
 . لمجامعة الجولى بالترشيف االرتقاء -
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 امعة انميَاالئخة اجلٌائز جب

*** 
تشقدؼ الئحة الجؾائد بجامعة السشيا إلى الئحتيؽ كل مشيسا تزؼ بعض الجؾائد وليا شـخوطيا ومدـتشجات 

 -التقجيؼ الخاصة بيا وكحلػ استسارات بشؾد التقييؼ وىسا عمى الشحؾ التالى:
 أواًل: الئحة الجهائز العمسية

 -رفة سشؾية الجؾائد التالية:وتزؼ الجؾائد العمسية التى تسشحيا جامعة السشيا ب
 . جائدة الجامعة التقجيخية1
 . جائدة الجامعة التذجيعية0
 . جائدة الشذخ العمسى3
 ".Highly Cited Researchers. جائدة أعمى باحثيؽ إستذيادًا بأبحاثيؼ "4
 . جائدتا الجامعة ألفزل رسالتى دكتؾراه وماجدتيخ فى مجال العمؾم العسمية.5
 جامعة ألفزل رسالتى دكتؾراه وماجدتيخ فى مجال العمؾم اإلندانية.. جائدتا ال6

 ثانيًا: الئحة جهائز التسيز والعطاء:
 -وتزؼ جؾائد التسيد والعظاء التى تسشحيا جامعة السشيا برفة سشؾية الجؾائد التالية:

 . جائدة الجامعة لمتسيد والعظاء 1
 . جائدة الظبيب السثالى0
 لى. جائدة السسخض السثا3
 . جائدة السؾعف السثالى4
 . جائدتا العامل السثالى5
 . جائدة الظالب السثالى 6
 . جائدة الظالبة السثالية.7
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 التيفَرٍة الالئخة

*** 
 -:الجامعة لجهائز العميا المجشة تذكيل(: 1) مادة
 -:التالى الشحه عمى الجامعة رئيذ مؽ بقخار العميا المجشة تذكيل يتؼ   
 رئيداً  معةالجا رئيذ -
 الرئيس نائب     والبحؾث العميا لمجراسات الجامعة رئيذ نائب -
 عزها   والظالب التعميؼ لذئؾن  الجامعة رئيذ نائب -
 عزها  البيئة وتشسية السجتسع لخجمة الجامعة رئيذ نائب -
سية "أحجىسا" عسيج لكمية نغخية واآلخخ عسيج لكمية عم الكميات عسجاء الدادة مؽ إثشان -

    طبقًا لألقجمية وبالتشاوب"          
 أعزاء

  -:لمجهائز الفشى الجعم لجشةتذكيل ( 2) مادة
 العميا لجراساتذئؾن ال الجامعة رئيذ نائب خئاسةب الجامعة رئيذ مؽ بقخار المجشة تذكيل يتؼ
  -:من وتتكهن  ،والبحؾث

 .بالجامعة لمسعمؾمات التشفيحى السجيخ -
 .الثقافيةو  العمسية لمعالقات العامة ةاإلدار  عام مجيخ -
 .الثقافية بالعالقات العامميؽ مؽ إثشان -
 . التجريذ ىيئة أعزاء مؽ التذكيل خارج مؽ يخاه  بسؽ يدتعيؽ أن المجشة لخئيذ -

 -:التالى الشحه عمى مهامها وتكهن 
 الييا الستقجم الجائدة باتلستظم السخشحيؽ ممفات إستيفاء مؽ والتأكج ،لمجؾائد الستقجميؽ ممفات مخاجعة -

 .عمييا السشرؾص الالئحة وأحكام لسعاييخ وفقا السخشح
 الجامعة رئيذ نائب إلى مشيا السدتؾفى ورفع الجؾائد الئحة ألحكام السظابقة السخشحيؽ ممفات تحجيج -

 . والبحؾث العميا لجراساتذئؾن ال
 الجؾائد الئحة ألحكام وطبقا التحكيؼ لجان مؽ ؾاردةال لمشتائج طبقا الفائديؽ السخشحيؽ بأسساء تقخيخ إعجاد -

 لمعخض تسييجا والبحؾث العميا لجراساتذئؾن ال الجامعة رئيذ نائب./ د.ا الديج عمى وعخضيا
 .الجامعة ومجمذ لمجؾائد العميا المجشة مؽ واالعتساد

 وجؾائد ،السختمفة امعةالج بجؾائد الفائديؽ أسساء يؾثق سشؾيا الجؾائد نتائج عؽ متكامل كتيب إعجاد -
 وأخخ)الئحة الشذخ العمسى الجولى تختص بيا اإلدارة العامة لمجراسات العميا والبحؾث(،  العمسى الشذخ

 . السخمريؽ أبشاءىا جيؾد خالل مؽ الجامعة إليو وصمت دولى ترشيف
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 -:التحكيم لجان( 3) مادة
 رقسية سعاييخطبقًا ل وإنسا ،الذخري تقجيخلم قابمة غيخ- السشيا جامعةل لجؾائد اختيار معاييخ وضعت

 لجان ميسة فإن ولحلػ ،(بعج فيسا السؾضحة التقييؼ نساذج فيمبيؽ  ىؾ كسا) رسسية مدتشجات عمى تعتسج
 صحة عمى الجال السدتشج وجؾد مؽ والتأكج ،الكميات مؽ الؾاردة التقييؼ نساذج صحة مؽ التأكج ىي التحكيؼ
 .مشيا أي في ورد إذا الخظأ وترحيح البيانات

 لجراساتذئؾن ال الجامعة رئيذ نائب بخئاسة الجامعة رئيذ مؽ بقخار التحكيؼ لجان أو لجشة ذكلت  و 
 بالجامعة التجريذ ىيئة أعزاء مؽوأربعة  ،بالجامعة لمسعمؾمات التشفيحي السجيخ :وعزؾية ،والبحؾث العميا
ئيذ الجامعة لذئؾن الجراسات العميا والبحؾث، يختارىؼ رئيذ الجامعة ونائب ر  العمسية الكفاءات ذوي  مؽ
 .         المجشة أعسال في لمسداعجةالفشى  الجعؼ لجشة مؽ بأعزاء دتعانوي  

  -:الجهائز مشح مجاالت( 4) مادة
 -:التالية العمسية الجؾائد سشؾيا السشيا جامعة تسشح: أوالً 

 : في التقجيرية الجامعة جائزة -1
 (.العمؾم) كمية ذسلوت األساسية العمؾم (1)
 (.والسعمؾمات الحاسبات –اليشجسة) كميتى وتذسل والتكشؾلؾجية اليشجسية العمؾم (0)
 (.البيظخي  الظب –الدراعة) كميتي وتذسل والبيظخية الدراعية العمؾم (3)
 (.األسشان طب -التسخيض –الريجلة –الظب) كميات وتذسل والريجلية الظبية العمؾم (4)
 الدــياحة -األلدـؽ –الجسيمـة الفشـؾن  -العمـؾم دار –اآلداب) كميـات وتذـسل اإلندـانية مـؾمالعاآلداب و  (5)

  (.الحقؾق  -والفشادق
التخبيـة  –التخبيـة الفشيـة -الشؾعيـة التخبيـة –الخياضـية التخبيــة –التخبيـة) كميـات وتذـسلالتخبؾيـة  العمؾم (6)

 (.لمظفؾلة السبكخة
 :في التذجيعية الجامعة جائزة -0

 (.العمؾم) كمية وتذسل األساسية عمؾمال (1)
 (.والسعمؾمات الحاسبات –اليشجسة) كميتى وتذسل والتكشؾلؾجية اليشجسية العمؾم (0)
 (.البيظخي  الظب –الدراعة) كميتي وتذسل والبيظخية الدراعية العمؾم (3)
 (.األسشان طب -التسخيض –الريجلة –الظب) كميات وتذسل والريجلية الظبية العمؾم (4)
 الدــياحة -األلدـؽ –الجسيمـة الفشـؾن  -العمـؾم دار –اآلداب) كميـات وتذـسل اإلندـانية العمـؾماآلداب و  (5)

  (.الحقؾق  -والفشادق
التخبيـة  –التخبيـة الفشيـة -الشؾعيـة التخبيـة –الخياضـية التخبيــة –التخبيـة) كميـات وتذـسلالتخبؾيـة  العمؾم (6)

 (.لمظفؾلة السبكخة
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 ".Highly Cited Researchersإستذيادًا بأبحاثيؼ ". جائدة أعمى باحثيؽ 3
 . جائدتا الجامعة ألفزل رسالتى دكتؾراه وماجدتيخ فى مجال العمؾم العسمية.4
 . جائدتا الجامعة ألفزل رسالتى دكتؾراه وماجدتيخ فى مجال العمؾم اإلندانية.5

   -:والسشح التقجم مهاعيج(: 5) مادة
 نتائج تعمؽ أن عمى ،عام كل مؽ ديدسبخ 31 حتى أكتؾبخ شيخ فى الجامعة جؾائد عؽ اإلعالن يتؼ
 . التالى العام فى العمؼ عيج فى الجؾائد تحكيؼ

 -:الجامعة لجهائز لمتقجم العامة الذروط(: 6) مادة
 -:التقجيرية الجامعة جهائزشروط عامة ل: أوالً 

 األقـل عمـى سـشؾاتخسـذ  عميو ومخ ،(اً متفخغ  أوعامالً ) بالجامعة األساتحة بيؽ مؽ الستقجم يكؾن  أن -
 .التقجم عام مؽ أكتؾبخ أول في أستاذ درجة في
تمــػ  مــؽ عؾدتــو عمــى مــخأن يكــؾن قــج  أو ؛مخافقــة أجــازة أو خارجيــة أو داخميــة إعــارة فــي يكــؾن  أال  -

)ويدـتثشى مـؽ ذلـػ إجـازات السيسـة  التقـجمفى أول أكتـؾبخ مـؽ عـام  األقل عمىثالث سشؾات  األجازات
 .ية(العمس

 عمسيــة مجرســة ولــو قيــادي مؾقــع أو أبحــاث خــالل مــؽ عمسيــاً  الجامعــة تظــؾيخ فــي ســاىؼ قــج يكــؾن  أن -
 .طبقًا لشسؾذج التقييؼ العمسى متسيدة بحثية

يجـؾز لسـؽ سـبق لــو التقـجم ولـؼ يحرـل عمــى الجـائدة أن يتقـجم مـخة أخــخى لمحرـؾل عمييـا بعـج إضــافة  -
 إنتاج عمسى ججيج لؼ يدبق التقجم بو.

أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمـو بالجامعـة ولـؼ يـتؼ محؾىـا،  جداءاتخشح وقع عميو أى الس يكؾن  أال -
 .وال يقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقيق

 .لمستقجم واحجة مخة الجائدة تسشح -
 التذجيعية.التقجم لشيل ىحه الجائدة إال بعج مخور ثالث سشؾات عمى نيل جائدة الجامعة  ال يجؾز -
 وصـحة الستقـجم ليـا السخشـح الجـائدة بشـؾ  اً خظاب متزسشاً  التخشيح عمى والكمية القدؼ مجمدا يؾافق أن -

 .عميو الدابقة الذخوط انظباق
أن يكــؾن السخشــح حدــؽ الدــسعة، ومحســؾد الدــيخة، وممتــدم فــى أداء عسمــو ومدــمكو طــؾال مــجة عسمــو  -

 بالجامعة.
اء نسؾذح تقييؼ األداء الجـامعى لكـل مخشـح ويجـب أن يحرـل السخشـح عمـى يقؾم القدؼ والكمية بإستيف -

 % عمى األقل لقبؾل تخشيحو.71
 ( مرشحححين عمححى اححل جححائزة2) مــؽ السسكــؽ أن تقــؾم كميــات الجامعــة بسؾافــاة لجشــة الــجعؼ الفشــى بعــجد -

 حتى ال يكؾن السخشح ليا وحيجًا وذلػ تحقيقًا لسبجأ التشافدية.
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فيـتؼ لؼ يكؽ لمسجالت العمسية معامل تـأثيخ  1996عام حتى حيث أنو الشذر العمسى بالشدبة لتقييم  -
 : سا يمىباالعتجاد 

 معامل التأثيخ لشفذ السجالت الدابق الشذخ بيا لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ. -1
 ة.استثشاء األساتحة القجامى مؽ تقييؼ الشذخ الجولى ويتؼ االعتجاد بشفذ تقييؼ الكميات الشغخي -0

 :  ما يمىفيتؼ مخاعاة  العمهم تقييؼ فى مجالالدرجات  بالشدبة الستسارة -
 %.71يتؼ تخفيض الحج األدنى لمتقييؼ إلى  -1
فــى حالــة عــجم تجــاوز أى مــؽ مخشــحى الكميــة الحــج األدنــى السظمــؾب تقــؾم الكميــة بإرســال التخشــيح  -0

 األعمى فى الجرجات إلى لجشة الجعؼ الفشى لفحص ممفو.
وخاصـــة فـــى حالـــة الكميـــات الفشيـــة نغـــخًا ألن  اإلندحححانيةالعمحححهم  مجـــالفـــى التقيـــيؼ درجـــات شدـــبة الســـتسارة بال -

 -:سا يمىبيتؼ االعتجاد األعسال الفشية والسعارض تسثل مجال اإلبتكار واإلبجا  بجاًل مؽ السؤلفات الشغخية 
 %.71يتؼ تخفيض الحج األدنى لمتقييؼ إلى  -1
بسحزر لجشة الجعم الفشحى لجحهائز الجامعحة لمعحام السمحقة  لجشة الجعم الفشىة يتؼ االعتجاد بتؾصي -0

ـــى  2117/ 2116الجحححامعى  ـــة وىـــى عم ـــيؼ ممفـــات مخشـــحى الكميـــات الفشي الشححححه فيســـا يخـــص تقي
 -:التالى

 * البحث السحمى يعادل السعخض القؾمى.
 * البحث اإلقميسى يعادل السعخض السقام بأى دولة عخبية.

 لى بجون معامل تأثيخ يعادل السذاركة فى البيشالى أو التخيشالى.* البحث الجو 
 -* البحث الجولى بسعامل التأثيخ:

 السعارض الفخدية بالخارج  تعادل مؤتسخ خارجى ببحث شفيى.
 السعارض الجساعية بالخارج تعادل مؤتسخ خارجى ببحث معمق.

 -:التذجيعية الجامعة جهائزشروط عامة ل: ثانياً 
 أكتـؾبخ أول فـي سـشة 45 عـؽ سـشو يديـج وال العـامميؽ التـجريذ ىيئـة أعزاء بيؽ مؽ الستقجم يكؾن  أن -

 .التقجم عام مؽ
تمــػ  مــؽ عؾدتــو عمــى مــخأن يكــؾن قــج  أوإجــازة مخافقــة؛  أو خارجيــة أو داخميــة إعــارة فــي يكــؾن  أال  -

ػ إجازات السيسة )ويدتثشى مؽ ذل التقجمفى أول أكتؾبخ مؽ عام  األقل عمىثالث سشؾات  األجازات
 .العمسية(

أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمـو بالجامعـة ولـؼ يـتؼ محؾىـا،  جداءاتخشح وقع عميو أى الس يكؾن  أال -
 .وال يقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقيق

ال يجــؾز التقــجم لســؽ حرــل عمييــا إال بعــج مــخور ثــالث أعــؾام عمــى األقــل مــؽ عــام الحرــؾل عمييــا  -
 .سبخرات وإنتاج عمسى ججيج لؼ يدبق التقجم بووب



 11 

 وصـحة الستقـجم ليـا السخشح الجائدة بشؾ  خظاب متزسشاً  التخشيح عمى والكمية القدؼ مجمدا يؾافق أن -
 .الستقجم عمى الدابقة الذخوط انظباق

أن يكــؾن السخشــح حدــؽ الدــسعة، ومحســؾد الدــيخة، وممتــدم فــى أداء عسمــو ومدــمكو طــؾال مــجة عسمــو  -
 بالجامعة.

يقؾم القدؼ والكمية بإستيفاء نسؾذح تقييؼ األداء الجـامعى لكـل مخشـح ويجـب أن يحرـل السخشـح عمـى  -
 % عمى األقل لقبؾل تخشيحو.71

 ( مرشحححين عمححى اححل جححائزة2) مــؽ السسكــؽ أن تقــؾم كميــات الجامعــة بسؾافــاة لجشــة الــجعؼ الفشــى بعــجد -
 ًا لسبجأ التشافدية.حتى ال يكؾن السخشح ليا وحيجًا وذلػ تحقيق

لؼ يكؽ لمسجالت العمسية معامل تـأثيخ فيـتؼ  1996عام حيث أنو حتى بالشدبة لتقييم الشذر العمسى  -
 : بسا يمىاالعتجاد 

 معامل التأثيخ لشفذ السجالت الدابق الشذخ بيا لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ. -1
 تؼ االعتجاد بشفذ تقييؼ الكميات الشغخية.استثشاء األساتحة القجامى مؽ تقييؼ الشذخ الجولى وي -0

 :  ما يمىفيتؼ مخاعاة  درجات تقييم فى مجال العمهم بالشدبة الستسارة -
 %.61يتؼ تخفيض الحج األدنى لمتقييؼ إلى  -1
فــى حالــة عــجم تجــاوز أى مــؽ مخشــحى الكميــة الحــج األدنــى السظمــؾب تقــؾم الكميــة بإرســال التخشــيح  -0

 ى لجشة الجعؼ الفشى لفحص ممفو.األعمى فى الجرجات إل
وخاصـــة فـــى حالـــة الكميـــات الفشيـــة نغـــخًا ألن  العمحححهم اإلندحححانيةبالشدـــبة الســـتسارة درجـــات التقيـــيؼ فـــى مجـــال  -

 -:بسا يمىاألعسال الفشية والسعارض تسثل مجال اإلبتكار واإلبجا  بجاًل مؽ السؤلفات الشغخية يتؼ االعتجاد 
 %.61قييؼ إلى يتؼ تخفيض الحج األدنى لمت -1
بسحزر لجشة الجعم الفشحى لجحهائز الجامعحة لمعحام السمحقة  لجشة الجعم الفشىيتؼ االعتجاد بتؾصية  -0

الشححححه فيســـا يخــص تقيــيؼ ممفـــات مخشــحى الكميـــات الفشيــة وىــى عمـــى  2117/ 2116الجححامعى 
 -:التالى

 * البحث السحمى يعادل السعخض القؾمى.
 السقام بأى دولة عخبية.* البحث اإلقميسى يعادل السعخض 

 * البحث الجولى بجون معامل تأثيخ يعادل السذاركة فى البيشالى أو التخيشالى.
 -* البحث الجولى بسعامل التأثيخ:

 السعارض الفخدية بالخارج  تعادل مؤتسخ خارجى ببحث شفيى.
 السعارض الجساعية بالخارج تعادل مؤتسخ خارجى ببحث معمق.
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 ""Highly Cited Researchersعذرة باحثين استذهادًا بأبحاثهم جائزة أعمى : ثالثاً 
تســشح لمبــاحثيؽ الحاصــميؽ عمــى العذــخ مخاكــد األولــى عمــى مدــتؾى الجامعــة فــى عــجد االستذــيادات  -

 (ISI Web of Knowledge Or Google Scholar Or Scopus)بأبحاثيؼ طبقًا لـ: )
ؼ اإلشــارة إلــييؼ ســشؾيًا عشــج التكــخيؼ بعيــج العمــؼ فــى حالــة عمــى أن تــت لمستقــجم واحــجة مــخة الجــائدة تســشح -

 .احتفاعيؼ بالتؾاجج ضسؽ عذخة الباحثيؽ بالجامعة األعمى استذيادًا بأبحاثيؼ
 يتقجم السخشح بقائسة بأبحاثو مؾضحًا عجد االستذيادات. -
ىـــحه  تحدـــب عـــجد االستذـــيادات بالشدـــبة لألبحـــاث الخاصـــة بالباحـــث بغـــض الشغـــخ عســـا إذا كانـــت -

 األبحاث مشتسية لجامعة السشيا أم ال؟
أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمـو بالجامعـة ولـؼ يـتؼ محؾىـا،  جداءاتخشح وقع عميو أى الس يكؾن  أال -

 .وال يقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقيق

 سمية:فى مجال العمهم الع ماجدتيرو  ،داتهراه لتىرسا ألفزل الجامعة تىجائز : رابعاً 
 (العمهم الطبية والريجلية -العمهم الزراعية والبيطرية -العمهم الهشجسية والتكشهلهجية -العمهم األساسية)   

 .بالجامعة  والسجرسيؽ تان لمسجرسيؽ السداعجيؽالجائد  تسشح -
 .السشيا جامعة مؽ مشحيا تؼ قج الخسالة تكؾن  أني ذتخط  -
 .تظبيقباًل لمقا اً مؾضؾع الخسالة تتشاول أني فزل  -
 مـؽ األول فـى عـاميؽ مـؽ أكثـخ( الساجدـتيخ – هالـجكتؾار ) الجرجـة مـشح عمـى مزـى قـج يكـؾن  أالي ذتخط  -

 .التقجم عام مؽ أكتؾبخ
 عالسيـة عمسيـة دوريـات فـى األبحـاث مـؽ عـجد أكبـخ لمشذـخ بـلق   أو مشيا ذخن    التى لمخسالة الجائدة سشحت   -

  تأثيخ. معامل ذات محكسة
 ورســـالة ،ماجدـــتيخ رســـالة أقرـــى بحـــج -بشـــاء عمـــى تخشـــيحات مجـــالذ األقدـــام- الكميـــة مـــذمج يخشـــح -

 .دكتؾراه 
حتـى  ( مرشحين عمحى احل جحائزة2) مؽ السسكؽ أن تقؾم كميات الجامعة بسؾافاة لجشة الجعؼ الفشى بعـجد -

 ال يكؾن السخشح ليا وحيجًا وذلػ تحقيقًا لسبجأ التشافدية.
 ائدة إال مخة واحجة.ال يجؾز التقجم ليحه الج -

أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمـو بالجامعـة ولـؼ يـتؼ محؾىـا،  جداءاتخشح وقع عميو أى الس يكؾن  أال -
 .وال يقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقيق

 فى مجال العمهم اإلندانية: ماجدتيرو  ،داتهراه لةرسا ألفزل الجامعة تىجائز : اً بعاس
 اآلداب والعمهم اإلندانية( -ية)العمهم التربه 

 .بالجامعة  والسجرسيؽ تان لمسجرسيؽ السداعجيؽالجائد  سشحت   -
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 .السشيا جامعة مؽ مشحيا تؼ قج الخسالة تكؾن  أني ذتخط  -
 .تظبيققاباًل لم اً مؾضؾع الخسالة تتشاول أني فزل  -
 مـؽ األول فـى عـاميؽ مـؽ أكثـخ( الساجدـتيخ – هالـجكتؾار ) الجرجـة مـشح عمـى مزـى قـج يكـؾن  أالي ذتخط  -

 . التقجم عام مؽ أكتؾبخ
ويحدــب البحـث السشذــؾر  األبحـاث مــؽ عـجد أكبــخ لمشذـخ بــلق   أو مشيـا ذــخن    التـى لمخســالة الجـائدة سـشحت   -

 مؽ الخسائل السسشؾحة عمى الشحؾ التالى: 
 عشج الشذخ بسجمة محمية. ( نقظة معامل تأثيخ1عجد )
 شج الشذخ بسجمة إقميسية.ع معامل تأثيخ( نقظة 0عجد )
 عشج الشذخ بسجمة دولية ليذ ليا معامل تأثيخ. معامل تأثيخ( نقظة 3عجد )
 عشج الشذخ بسجمة دولية ليا معامل تأثيخ. معامل تأثيخ( نقظة 4عجد )

 ورســـالة ،ماجدـــتيخ رســـالة أقرـــى بحـــج -بشـــاء عمـــى تخشـــيحات مجـــالذ األقدـــام- الكميـــة مجمـــذ خشـــحي   -
 .دكتؾراه 

حتـى  ( مرشحين عمحى احل جحائزة2) سسكؽ أن تقؾم كميات الجامعة بسؾافاة لجشة الجعؼ الفشى بعـجدمؽ ال -
 ال يكؾن السخشح ليا وحيجًا وذلػ تحقيقًا لسبجأ التشافدية.

 ال يجؾز التقجم ليحه الجائدة إال مخة واحجة. -
بالجامعة ولؼ يتؼ محؾىـا،  أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمو جداءاتالستخشح وقع عميو أى  يكؾن  أال -

 .وال يقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقيق

 الفخرية من جامعة السشيا: جاتهراهال ةجائز : ثامشاً 
يعتبخ مشح درجة الجكتؾراه الفخخية نؾ  مؽ التكخيؼ العـالى واإلمتشـان تبجيـو الجامعـة لذـخص أفشـى حياتـو  -

 .و مثاًل يحتحى بو طمبة الجامعة وأعزاء ىيئة التجريذوأنجد وأعظى ألمتو ولإلندانية ما يجعم
يكــؾن مـــشح الــجكتؾراه الفخخيـــة مــؽ اخترـــاص مجمـــذ الجامعــة بعـــج عــخض اســـؼ الذخرــية عمـــى لجشـــة  -

 متخررة فى نؾ  العمؼ أو اإلنجاز الحى قام بو الذخرية السقرؾدة.
العمــــؾم  -العمــــؾم الظبيــــة -ســــيةالعمــــؾم األساســــية واليشج -يــــتؼ تكــــؾيؽ لجــــان لكــــل مــــؽ: )آلداب والفشــــؾن  -

 السجتسعية( ويسكؽ ضؼ شخرية عامة إلى المجان السقتخحة يكؾن ليا إسيامًا فى السجال السقرؾد.
 يرجر قخار بتذكيل ىحه المجان مؽ الديج أ.د/ رئيذ الجامعة. -
 تعخض التخشيحات عمى مجمذ الجامعة إلقخارىا. -
 .تظبيقلم قابالً  اً مؾضؾع الخسالة تتشاول أني فزل  -
 ال يسكؽ مشح الجائدة لسؽ يذغل مشرب سياسى فى الجولة وقت مشح الجائدة. -
 يسكؽ مشح الجائدة ألى مؽ أبشاء الجامعة أو مؽ خارجيا، ويسكؽ مشحيا لمسرخييؽ أو األجانب. -
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زال بالشدبة ألبشاء الجامعة يذتخط أن يكؾن السسشؾح قج تعجى سؽ الدتيؽ عمى األقل بـثالث سـشؾات ومـا -
يعظى مؽ وقتو وجيجه، وحرل عمى تكخيؼ دولى أو يتؾلى مشاصب دولية وإنجازاتو أضـافت إلـى اسـؼ 

 الجامعة بعج بمؾغو سؽ الدتيؽ.
 يتؼ إقخار التخشح بسؾافقة أكثخ مؽ ثمثى أعزاء مجمذ الجامعة. -
إستثشائية ولحا ال يكؾن  يعتبخ مشح الجكتؾراه الفخخية بال امتحان أو رسالة دائسًا كسكافأة عالية ذات صفة -

 مشح ىحه الجرجة إال مخة واحجة كل عام فى عيج العمؼ حخصًا عمى عجم تقميل قيستيا.
 :وبحث تطبيقى ماجدتيرو  ،داتهراه لةرساألحدن  الجامعة ةجائز شروط : تاسعاً 
عمهم  –هشجسي –)طبيويذسل  قطاع العمهميتؼ تقديؼ الجؾائد الخاصة بالخسائل عمى حدب القظاعات  -1

 عمهم تربهية(. –عمهم فشية –عمهم أدبية) يذسلندانية اإل عمهم الوقطاع أساسية( 
لمجحححان جحححهائز الجامعحححة  يـــتؼ ترـــعيجىاأفزحححل رسحححالة تطبيقيحححة إلختيـــار  تذـــكيل لجشـــة داخـــل كـــل كميـــة -0

 -:بححسا يمىأن يكؾن التخشيح مرحؾب  عمى السخترة

 مبخرات تخشيح الخسالة ليحه الجائدة. -أ
الســـجة  -آليـــة التشفيـــح -تكمفـــة مبجئيـــة -خظـــة عســـل -عســـل لتظبيـــق الخســـالة يتزـــسؽ )نســـؾذجخظـــة  -ب

 الدمشية لمتشفيح(.
 دقائق أمام المجشة السذكمة لالختيار. 11لسجة  يقؾم العزؾ بعسل عخض تقجيسي -3

سة فـــي ، والسدــاىمراحححز اإلبتكححار بالجامعحححةالخســالة قابمــة لمتظبيـــق ويسكــؽ أن يــتؼ تبيشيـــا مــؽ قبــل تكــؾن  -4
 تظبيقيا.

فى أى مؽ السجاالت التاليـة:  0131تكؾن الخسالة ضسؽ أولؾيات الخظة القؾمية لمبحث العمسى بسرخ  -5
مكافحححة  -الثقافححة –مرححادر الطاقححة الستجححجدة –الكيسيححاء الحيهيححة –مرححادر السيححاه –)نححانهتكشهلهجي

 مجاالت األثار(. –القزاء عمى بطالة –اإلرهاب

ج فـى حـل مذـكمة فـي السجتسـع أو البيئـة السحميـة السحيظـة كأولؾيـة وكـحلػ تغشـي عـؽ تكؾن الخسالة تداع -6
 .إستيخاد سمعة بجيمة

 تؾصي المجشة فى حالة قابمية الخسالة لمتظبيق بتؾلي مخكد اإلبتكار إحتزانيا. يسكؽ أن -7

% مؽ 71از ندبة يسكؽ أن يتؼ وضع أرقام تقييسية لكل معيار مؽ السعاييخ ويقع االختيار عمى مؽ يجت -8
 الجرجة.

 .0118/0119يتؼ تظبيق ىحه السعاييخ اعتبارًا مؽ العام الحالى  -9

ثؼ ت قجم  سشهات 3 آخخيتؼ وضع إستثشاء ىحا العام الستحجاث الجائدة أن تكؾن الخسالة قج أجيدت خالل  -9
 عام بعج عام.

 ثؼ ت قجم عام بعج عام. سشهات 3خخ إلى الجائدة خالل ا أفزل بحث تطبيقىتؼ اقتخاح أن يتؼ إضافة  -11

  -:االختيار وآلية الجامعة لجهائز التقجم إجراءات( 7)مادة
 مسؽ( التذجيعية –التقجيخية) جائدة لكل األقدام مجالذ تخشيحات مؽ فقط اً واحج الكميات مجالذ تخشح -

ت عمــــؽ  عمــــى أن .التقيــــيؼ نســــؾذج فــــي درجــــات أعمــــى عمــــى يؽالحاصــــممــــؽ بــــيؽ  الذــــخوط فــــييؼ تــــؾافخ
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التخشيحات داخل الكميـة فـى مكـان عـاىخ، مـع فـتح بـاب تمقـى التغمسـات عمييـا لسـجة أسـبؾ  مـؽ تـاري  
 قبل إرسال الشتيجة الشيائية مدتؾفاة إلى إدارة الجامعة بعج البت فى التغمسات.اإلعالن، 

ب رئـــيذ إلـــى مكتـــب أ.د/ نائـــ الجامعـــة عمـــى الكميـــة طخيـــق عـــؽ متقـــجم لكـــلمدـــتشجات التخشـــيح  خســـلت   -
مدـتؾفاة، وسـؾف  عـام كـل مـؽ ديدـسبخ 31 غايتـو ميعاد فىالجامعة لذئؾن الجراسات العميا والبحؾث 

 .ت دتبعج السمفات الغيخ مكتسمة دون أخظار السخشح
 لجشـة الـى الكميـات مؽ الؾاردة السمفات والبحؾث العميا لجراساتذئؾن ال الجامعة رئيذ نائبأ.د/  يحؾل  -

 . الجؾائد وأحكام وإجخاءات معاييخ وفق بسخاجعتيا لتقؾم الفشى الجعؼ
 الختيـار التحكـيؼ لجـان النعقـاد مؾعـجاً  والبحـؾث العميـا لجراسـاتذـئؾن ال الجامعـة رئـيذ نائـبأ.د/  يحجد -

 .الجرجات أعمى عمى الحاصميؽ الفائديؽ وتحجيج
 -والبحــؾث العميــا جراســاتلذــئؾن ال الجامعــة رئــيذ نائــبأ.د/  مــؽ تحؾيميــا يــتؼ التحكــيؼ نتــائج ورود بعــج -

 تسييـجا الجامعـة جـؾائد لشيـل والسخشـحيؽ السحكسـيؽ نتـائج عؽ فشى تقخيخ إلعجاد الفشى الجعؼ لجشة إلى
 .الجامعة ومجمذ لمجؾائد العميا المجشة مؽ واالعتساد لمعخض

 التدـاوي  حالـة فـي مشاصـفة الجامعـة جؾائد مشح فى الحق الجامعة مجمذ أو لمجؾائد العميا لمجشة يكؾن  -
 األدنـــى الحـــج تحقيـــق عــجم حالـــة فـــي السختمفــة مجاالتيـــا مـــؽ أى فـــى الجــائدة حجـــب أو ،الـــجرجات فــي

 . السظمؾب
َتَؾف ِّى بذخط أن يكؾن قج تقجم أو ر شح لمجائدة وىؾ ال يدال عمى قيج الحياة. -  يجؾز مشح الجائدة السؼ م 
ونؾابـًا، وال يجـؾز  اً رئيدـاء اإلدارة العميـا بـالسجمذ الدساح لتقجم العسيج لجؾائد الجامعة العمسية مـع إسـتثش -

لعزؾ السجمذ الستخشح لمجائدة حزـؾر جمدـة السشاقذـة الختيـار أحـج السخشـحيؽ لمجـائدة، وذلـػ ألنيـا 
جــائدة عمسيــة ال ربــط بيشيــا وبــيؽ عزــؾية السجمــذ لرــاحبيا، أو شــغمو لسشرــب بالجامعــة طالســا أنــو 

 .ن السفاضمة بيؽ السخشحيؽ مبشية عمى إحرائيات رقسيةمؤىاًل عمسيًا لمتقجم لمجائدة، وأ

 -:الجامعة لجهائز السالية القيسة( 8) مادة
 أو بالديـادة أدنـاه الساليـة بـالقيؼ سـشؾياً  الشغـخ مكانيـةإ مـع) التـالي الؾجـو عمـى الجامعـة جـؾائد تحـجد

 -(:لمجؾائد الستؾفخة السيدانية حدب الشقص
  (جشيو ألف عذخ خسدة(   جشيو 15111                 التقجيخية الجامعة جائدة .1
  (جشيو آالفعذخة)    جشيو  11111                التذجيعية الجامعة جائدة .0
 "Highly Cited Researchers. جائدة أعمى عذخة باحثيؽ إستذيادًا بأبحاثيؼ "3

 (جشيو آالف خسدة(   جشيو 5111السخكد األول                              
 (جشيوآالف  ثالثة(   جشيو 3111                               5-0السخكد 
 (جشيوألفا (   جشيو 0111                              11-6السخكد 

 ( جشيو ثالثة   ( جشية 3111              هدكتؾار  رسالة أفزل جائدة. 4
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 (جشيو األف)   جشية 0111             خيماجدت رسالة أفزل جائدة .5
 سالة دكتؾراه/ ماجدتيخ/ بحث تظبيقى. جائدة أفزل ر 6

 -:المجان مكافآت(: 9) مادة
 لجان أعسال مكافأة بقيسة باقتخاحلذئؾن الجراسات العميا والبحؾث  الجامعة رئيذ نائبأ.د/  يتقجم -

 رئيذأ.د/  عمى وتعخض الجؾائد فيو سشحت   الحي ،العمؼ عيج أعسال تشفيح في والسذتخكيؽ ،التحكيؼ
 .واالعتساد لمسؾافقة الجامعة

 وأعسال الفشي الجعؼ ولجشة الجؾائد لجان اجتسا  حزؾر مقابل مكافأة بتحجيج الجامعة رئيذأ.د/  يقؾم -
 .الدكختارية

 -:لمجهائز السالي التسهيل( 11) مادة
 السؾازنـــة بشـــؾد مـــؽ رـــساً خ مـــالي عـــام كـــل بيـــا السختبظـــة األعســـال وكـــل لمجـــؾائد الســـالي االرتبـــاط يـــتؼ
 إدارة مجمــــذ مؾافقــــة بعــــج بالجامعــــة الحاتيــــة الســــؾارد مــــؽ االرتبــــاط يــــتؼ كفايتيــــا عــــجم حالــــة وفــــي السخترــــة
 .  الرشجوق 
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 انمشتيدات انمطلٌبة للتقدٍه جلٌائز اجلامعة العلنَة

*** 
 -:بالشدبة لجهائز الجامعة التقجيرية والتذجيعيةأواًل: 

  :ى مدتشجات التخشيح التاليةبسمف يحتؾى عم التقجم -
 بعــج ليــا الستقــجم بالجــائدة الخــاص التقيــيؼ نســؾذجخظــاب مؾافقــة مجمــذ الكميــة عمــى التخشــيح مخفقــًا بــو  -1

 .واعتساده استيفاءه
 الحجيثة لمسخشح. حاتيةالديخة ال -0

 باسـؼ مشذـؾرة ن تكـؾ  أن يجبوالتي  ،األبحاث العمسية الستقجم بيا لمحرؾل عمى الجائدةقائسة معتسجة ب -3
 Impact( ومعامـل التـأثيخ الحـجيث )Citationويؾضح لكل بحث عجد االستذيادات ) السشيا جامعة

Factor:لمسجمة السشذؾر بيا البحث وذلػ مؽ مؾقع ) 
(ISI Web of Knowledge Or Google Scholar Or Scopus( 

 قائســة فــى عمييـا شــخفأ التــى تيخوالساجدـ الــجكتؾراه  رسـائل مــؽ السدتخمرــة األبحـاث عؾضــت   أن يجـب -4
 .الجائدة لشيل بيا الستقجم األبحاث مؽ بحثيؽ عؽ يديج ال سابو  مشفرمة

 .مؾضحًا بيا رقؼ اإليجا  أغمفة الكتب السؤلفة والفيخس -5

 التي أشخف عمييا. ه خسائل الساجدتيخ أو الجكتؾرا بيان عجدى ب -6

الــؾطؽ( بالشدــبة لمعمــؾم العسميــة أو داخــل الــؾطؽ  دوليــة )خــارجمــا يفيــج الدــفخ فــي مــؤتسخات أو ورش  -7
 .بالشدبة لمعمؾم التخبؾية واإلندانية بذخط مذاركة باحثيؽ مؽ أكثخ مؽ دولة مع إرفاق كتيب السؤتسخ

 شيادة بخاءة االختخا  السائية. -8

 صؾر جؾائد الجولة أو الجؾائد الجولية أو السشح العمسية العالسية. -9

 .وخظابات تحكيؼ البحؾث لسجالت دولية في الجسعيات العمسيةاالشتخاك إفادة  -11
 .بالشدبة لجائدة الجامعة التذجيعية ما يفيج االشتخاك في تؾكيج الجؾدة بالجامعة -11

 ما يفيج تؾلي مشرب إداري بالجامعة بالشدبة لجائدة الجامعة التقجيخية. -10

 .حجيثة شخرية صؾرة( 1) عجد -13
 السجتسعية وخجمة الجامعة مؾثقة.ما يفيج الخجمات  -14
 .األداء الجامعى لكل مخشح ؼييتق نسؾذج -15

 -** الخجمات الجامعية والسجتسعية تذسل ما يمى:
 عجد سشؾات الخجمة بالجامعة كعزؾ ىيئة تجريذ عمى رأس العسل. -
 بتعــجيل تيــتؼ القدــؼ والتــي أو الكميــة أو الجامعــة مدــتؾي  عمــي السختمفــة المجــان أعســال فــي السذــاركة -

 التظؾيخ. ومذخوعات الجامعية والشغؼ المؾائح وتظؾيخ
 الجامعة. أو لمكمية األكاديسي واالعتساد الذاممة الجؾدة تحقيق أنذظة في الفعالة السذاركة -
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 أو معامـــل أو مذـــخوعات إدارة أو الخـــاص بالجامعـــة، الظـــابع ذات الؾحـــجات أنذـــظة فـــي السذـــاركة -
 .بخامج

 ىيئـــة ألعزـــاء السدـــتسخة البذـــخية بالتشسيـــة الخاصـــة األنذـــظة وتشفيـــح وتخظـــيط ادإعـــج فـــي اإلســـيام -
 .بالجامعة والعامميؽ التجريذ والظالب

 السجتسع. في السيشية والسخاكد لمسؤسدات االستذارية الخجمات تقجيؼ -
 .الجامعة نظاق خارج تجريب بخامج أو ميشية عسل ورش تشغيؼ -

 ""Highly Cited Researcherذرة باحثين استذهادًا بأبحاثهم أعمى ع بالشدبة لجائزةثانيًا: 
عمــى الباحــث السخشــح أن يتقــجم بقائســة بأبحاثــو، مؾضــحًا بيــا عــجد االستذــيادات لكــل بحــث مــؽ مؾقــع  -

google scholar ومجســـؾ  االستذـــيادات، مـــع إرفـــاق الرـــفحة األولـــى مـــؽ كـــل بحـــث بالقائســـة ،
 السقجمة.

 .ةحجيث شخرية صؾرة( 1) عجد -

 -:بالشدبة لجائزة الجامعة ألفزل رسالتى ماجدتير وداتهراهثالثًا: 
 بعــج ليــا الستقــجم بالجــائدة الخــاص التقيــيؼ نســؾذجخظــاب مؾافقــة مجمــذ الكميــة عمــى التخشــيح مخفقــًا بــو  -

 .واعتساده استيفاءه
 الرفحة األولى مؽ البحث السشذؾر ومعامل التأثيخ لمسجمة السشذؾر. -
 .حجيثة شخرية صؾرة( 1) عجد -

 وبحث تطبيقى: ماجدتيرو  ،داتهراه لةرساألحدن  الجامعة ةجائز بالشدبة ل: رابعاً 
 .الجائدةخظاب مؾافقة مجمذ الكمية عمى التخشيح عمى  -1
 أفزل رسالة أو بحث تطبيقي.إلختيار  قخار المجشة السذكمة داخل الكمية -0
 -:بححسا يمىخظاب التخشيح يكؾن مرحؾب   -3

 ات تخشيح الخسالة/ البحث ليحه الجائدة.مبخر  -أ
 -آليــة التشفيــح -تكمفــة مبجئيــة -خظــة عســل -خظــة عســل لتظبيــق الخســالة/ البحــث يتزــسؽ )نســؾذج -ب

 السجة الدمشية لمتشفيح(.
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 ليَل دائزة اجلامعة التقدٍسٍة انمتقدمني الشادة تقََه منٌذج

  -ٌلٌدَةالعلٌو اهليدسَة ًالتكي -فى جماالت )العلٌو األساسَة

العلٌو الطبَة ًالصَدلَة( -العلٌو الززاعَة ًالبَطسٍة  

***** 
   :انمتقدو اسه

 الٌظَفة:

 زقه انمٌباٍل:                                                                   الربٍد اإللكرتًىى:

 التخكه عياصس
 الدزدة

 اليوائَة
  الدزدة

   (05) النشر العلمى

 عامل التأثير مجسهع م
  Impact Factorالح  

 -11من  29-21من  39-31من  فأكثر 41  21
19 

 9-1من 

21 16 12 8 4 
 البحث ذو األعمى معامل تأثير
Highest Impact Factor 

 -11من  فأكثر 21  5
19 

  5أقل من  9 -5من 

5 4 3 2  
 مجسهع االستذهادات  السرجعية

 Total Citationالح 
-141من  فأكثر 211  15

199 
-81من 

139 
أقل من 

79 
 

15 12 8 5  
 معامل التأثير الذخرى

 h- Indexالح 
  3-1من  8-4من  11-9من  فأكثر 12  11

11 8 5 2  
   (45) التقييم العمسى

   5-1 7-6من  9-8من  فأكثر 11  11 الرسائل العمسية والسذروعات البحثية التطبيقية
11 8 6 4  

 السؤلفات من غير اتب التجريس
 )ولها رقم إيجاع (

  1 2 3 فأكثر  4  5
5 4 3 2  

 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
 )خارج الهطن(

  Posterمعمق  Oralإلقاء شفهى   5
أقل من  فأكثر 5 4أقل من  فأكثر 4

5 
 

5 4 3 2  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة الجامعة 

 ثة األبحاثوحجا
خجمة   11

 الجامعة
 2حجاثة البحهث )حج أدنى 

 سشهات( 5بحث آخر 
 خجمات مجتسعية

3 2 5 
 جائزة الجامعة التذجيعية مشح دولية جهائز دولية أو دولة   11 جهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مشح عمسية عالسية

11 8 4 
جولية الجسعيات العمسية واالنزسام لهيئات الشذر ال
 وتحكيم البحهث الجولية )مع اإلثبات(

 3أقل من  فأكثر 3  5
5 3 

عسيج او مجير  نائب رئيس  (5) السشاصب اإلدارية بالجامعة
 مراز بالجامعة

وايل او 
مجير 
وحجه 
 بالجامعة

 رئيس قدم 
او مجير 

 وحجه بالكمية

5 4 3 2 1 
   (111) اإلجسححالى

 .التقجيرية الجامعة لجائزة لمستقجم األقل مىع% 71 عمى الحرهل يذترط** 
( درجات اجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذحهادة ذو العالمحة السائيحة( أو الحرحهل 5** تزاف )

 عمى زمالة أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة داتهراه فى مجال التخرص.

 ئٌنًكَل الكلَة لش زئَص القشه

 الدزاسات العلَا ًالبخٌخ
 

ـــــد،،،                                        ٍعتنـ
 عنَد الكلَة
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 ليَل دائزة اجلامعة التقدٍسٍة انمتقدمني الشادة تقََه منٌذج

 العلٌو الرتبٌٍة( -فى جماىل )اآلداب ًالعلٌو اإلىشاىَة

***** 
 الٌظَفة:                                                                          :انمتقدو اسه

 التخكه عياصس

 الدزدة

 اليوائَة

 الدزدة
 

   (41) الشذر العمسى
   أو معخض قؾمى تقدؼ األربعؾن درجة عمى الشحؾ التالى: تحدب درجة واحجة لكل بحث مشذؾر بسجالت أو مؤتسخات محمية

  أو معخض بجولة عخبية تحدب درجتان لكل بحث مشذؾر بسجالت أو مؤتسخات إقميسية                                       
أو  تحدب ثالث درجات لكل بحث مشذؾر بسجمة دولية ليذ ليا معامل تأثيخ أو مؤتسخ دولى خارج السشظقة                                      

 بيشالى أو تخيشالى.
 .تحدب أربع درجات لكل بحث مشذؾر بسجمة دولية ليا معامل تأثيخ                                      

 السعخض الجساعية تعادل مؤتسخ ببحث معمق( -)السعارض الفخدية بالخارج تعادل مؤتسخ خارجى ببحث شفيى
   (55) التقييم العمسى

   5-1 7-6من  9-8من  فأكثر 11  11 الرسائل العمسية 
11 8 6 4  

 من غير اتب التجريس السؤلفات
 )ولها رقم إيجاع (

  1 2 3 فأكثر  4  21
21 15 11 5  

  Posterمعمق  Oralإلقاء شفهى   5 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
  5أقل من  فأكثر 5 4أقل من  فأكثر 4

5 4 3 2  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة الجامعة 

 وحجاثة األبحاث
خجمة   5

 الجامعة
 2حجاثة البحهث )حج أدنى 

 سشهات( 5بحث آخر 
 خجمات مجتسعية

2 2 1 
 جائزة الجامعة التذجيعية أو مشحجهائز دولية أو دولة   11 جهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مشح عمسية عالسية

11 4 
الجسعيات العمسية واالنزسام لهيئات الشذر الجولية 

 ة )مع اإلثبات(وتحكيم البحهث الجولي
 3أقل من  فأكثر 3  5

5 3 
عسيج او مجير مراز  نائب رئيس  (5) السشاصب اإلدارية بالجامعة

 بالجامعة
وايل او 

مجير وحجه 
 بالجامعة

 رئيس قدم 
او مجير 

 وحجه بالكمية
5 4 3 2 1 

   (111) اإلجسححالى
 .التقجيرية جامعةال لجائزة لمستقجم األقل عمى% 71 عمى الحرهل يذترط** 

( درجات اجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذحهادة ذو العالمحة السائيحة( أو الحرحهل 5** تزاف )
 عمى زمالة أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة داتهراه فى مجال التخرص.

درجحة( فحى حالحة  61رقحم إيحجاع( إلحى درجحة الشذحر العمسحى وترحبح الجرجحة ) يتم إضافة درجحة السؤلفحات محن غيحر اتحب التحجريس )ولهحا** 
 الكميات الفشية.

 ًكَل الكلَة لشئٌن زئَص القشه

 الدزاسات العلَا ًالبخٌخ
 

ـــــد،،،                                        ٍعتنـ
 عنَد الكلَة

 05حبد أقصى 
 درجة
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 َعَةليَل دائزة اجلامعة التشذ انمتقدمني الشادة تقََه منٌذج

  -العلٌو اهليدسَة ًالتكيٌلٌدَة -فى جماالت )العلٌو األساسَة

 العلٌو الطبَة ًالصَدلَة( -العلٌو الززاعَة ًالبَطسٍة

***** 
   :انمتقدو اسه

 الٌظَفة:

 زقه انمٌباٍل:                                                                   الربٍد اإللكرتًىى:

 هالتخك عياصس
 الدزدة

 اليوائَة
  الدزدة

   (51) الشذر العمسى
 مجسهع معامل التأثير 

  Impact Factorالح  
 -11من  29-21من  39-31من  فأكثر 41  21

19 
 9-1من 

21 16 12 8 4 
 البحث ذو األعمى معامل تأثير
Highest Impact Factor 

 -11من  فأكثر 21  5
19 

  5أقل من  9 -5من 

5 4 3 2  
 مجسهع االستذهادات  السرجعية

 Total Citationالح 
-141من  فأكثر 211  15

199 
-81من 

139 
  79أقل من 

15 12 8 5  
 معامل التأثير الذخرى

 h- Indexالح 
  3-1من  8-4من  11-9من  فأكثر 12  11

11 8 5 2  

   (45) التقييم العمسى
   5-1 7-6من  9-8من  فأكثر 11  11 لتطبيقيةالرسائل العمسية والسذروعات البحثية ا

11 8 6 4  
 السؤلفات من غير اتب التجريس

 )ولها رقم إيجاع (
  1 2 3 فأكثر  4  5

5 4 3 2  

 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
 )خارج الهطن(

  Posterمعمق  Oralإلقاء شفهى   5
  5أقل من  فأكثر 5 4أقل من  فأكثر 4

5 4 3 2  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة الجامعة 

 وحجاثة األبحاث
خجمة   11

 الجامعة
 2حجاثة البحهث )حج أدنى 

 بحث 
 سشهات( 5آخر 

 خجمات مجتسعية

3 2 5 
جهائز دولية أو   11 جهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مشح عمسية عالسية

 دولة 
جائزة الجامعة  دوليةمشح 

 ةالتذجيعي
11 8 4 

الجسعيات العمسية واالنزسام لهيئات الشذر الجولية 
 وتحكيم البحهث الجولية )مع اإلثبات(

 3أقل من  فأكثر 3  5
5 3 

 مذارك فقط رئيس ومذارك  (5) السداهسة فى تهايج الجهدة بالسؤسدة
5 3 

   (111) اإلجسححالى
 .التذجيعة الجامعة لجائزة ملمستقج األقل عمى% 61 عمى الحرهل يذترط** 

( درجات اجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذحهادة ذو العالمحة السائيحة( أو الحرحهل 5** تزاف )
 عمى زمالة أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة داتهراه فى مجال التخرص.

 ًكَل الكلَة لشئٌن زئَص القشه

 لَا ًالبخٌخالدزاسات الع
 

ـــــد،،،                                        ٍعتنـ
 عنَد الكلَة
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 ليَل دائزة اجلامعة التشذَعَة انمتقدمني الشادة تقََه منٌذج

 العلٌو الرتبٌٍة( -فى جماىل )اآلداب ًالعلٌو اإلىشاىَة

***** 
   :انمتقدو اسه

 الٌظَفة:

 الربٍد اإللكرتًىى:                                              زقه انمٌباٍل:                     

 التخكه عياصس
 الدزدة

 اليوائَة
  الدزدة

   (41) الشذر العمسى
   أو معخض قؾمى تقدؼ األربعؾن درجة عمى الشحؾ التالى: تحدب درجة واحجة لكل بحث مشذؾر بسجالت أو مؤتسخات محمية

  أو معخض بجولة عخبية تحدب درجتان لكل بحث مشذؾر بسجالت أو مؤتسخات إقميسية                                       
 تحدب ثالث درجات لكل بحث مشذؾر بسجمة دولية ليذ ليا معامل تأثيخ أو مؤتسخ دولى خارج السشظقة                                      

 أو بيشالى أو تخيشالى.
 .تحدب أربع درجات لكل بحث مشذؾر بسجمة دولية ليا معامل تأثيخ                                      

 السعخض الجساعية تعادل مؤتسخ ببحث معمق( -)السعارض الفخدية بالخارج تعادل مؤتسخ خارجى ببحث شفيى
   (55) التقييم العمسى

   5-1 7-6من  9-8من  فأكثر 11  11 الرسائل العمسية 
11 8 6 4  

  1 2 3 فأكثر  4  21 )ولها رقم إيجاع ( السؤلفات من غير اتب التجريس
21 15 11 5  

  Posterمعمق  Oralإلقاء شفهى   5 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
أقل من  فأكثر 5 4أقل من  فأكثر 4

5 
 

5 4 3 2  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة 

 حاثالجامعة وحجاثة األب
خجمة   5

 الجامعة
 2حجاثة البحهث )حج أدنى 

 بحث 
 سشهات( 5آخر 

 خجمات مجتسعية

2 2 1 
جهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مشح عمسية 

 عالسية
 جهائز دولية أو دولة   11

 - AvHمشح )ألكدشجرفهن 
 فهلبرايت(

جائزة الجامعة 
 التذجيعية

11 4 
يئات الشذر الجولية الجسعيات العمسية واالنزسام له

 وتحكيم البحهث الجولية )مع اإلثبات(
 3أقل من  فأكثر 3  5

5 3 
 مذارك فقط رئيس ومذارك  (5) السداهسة فى تهايج الجهدة بالسؤسدة

5 3 
   (111) اإلجسححالى

 .التذجيعية الجامعة لجائزة لمستقجم األقل عمى% 61 عمى الحرهل يذترط** 
ات اجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذحهادة ذو العالمحة السائيحة( أو الحرحهل ( درج5** تزاف )

 عمى زمالة أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة داتهراه فى مجال التخرص.
درجحة( فحى حالحة  61ى وترحبح الجرجحة )يتم إضافة درجحة السؤلفحات محن غيحر اتحب التحجريس )ولهحا رقحم إيحجاع( إلحى درجحة الشذحر العمسح** 

 الكميات الفشية.

 ًكَل الكلَة لشئٌن زئَص القشه

 الدزاسات العلَا ًالبخٌخ
 

ـــــد،،،                                        ٍعتنـ
 عنَد الكلَة

 05حبد أقصى 
 درجة
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 منٌذج تقََه القشه ًالكلَة للنسشخني جلٌائز اجلامعة

********** 
       االسه: 

 الٌظَفة: 
 الكلَة:                                                                     

 اسه اجلائزة انمسشح علَوا:  

 

 الدزدة الدزدة اليوائَة عياصس التخكه

  2 االلتدام الجائؼ بالتؾاجج أربعة أيام أسبؾعيًا كحج أدنى بالجامعة.
  2 دة.االنتغام التام فى حزؾر السحاضخات فى السؾاعيج السحج

مذيؾد لو بعالقة جيجة ومتسيدة مع الدمالء والظالب، ومذيؾد لو بحدـؽ 
 الخمق.

2  

ــــق الجــــؾدة الذــــاممة واالعتســــاد  ــــى أنذــــظة تحقي ــــو دور مــــؤثخ ومؾثــــق ف ل
 األكاديسى.

2  

االلتدام بذكل الؾرقة االمتحانية والترحيح فى السؾاعيج السحـجدة وااللتـدام 
 يخ.بتقجيؼ نسؾذج اإلجابة بجون تأخ

2  

  2 مجى إيجابية تقاريخ استبيانات السقخرات التى يقؾم بتجريديا.
السذــاركة الفعالــة فــى األنذــظة الثقافيــة واالجتساعيــة والظالبيــة، وااللتــدام 
الجائؼ بحزؾر الشـجوات وكافـة األنذـظة العمسيـة التـى تعقـج بالقدـؼ والكميـة 

 والجامعة.

2  

ـــــ ـــــة فـــــى أعســـــال االمتحان ـــــج السذـــــاركة الفعال ـــــخوالت فـــــى السؾاعي ات والكشت
 السحجدة.

2  

ـــات العمسيـــة  ـــدمالء فـــى أداء الؾاجب ـــو بالتعـــاون مـــع الخؤســـاء وال مذـــيؾد ل
واإلدارية مثل إعجاد الججاول والتجريب الظالبى وكل التكميفات مـؽ القدـؼ 

 والكمية.

2  

  2 لو نذاط متسيد فى خجمة السجتسع سؾاء لمقدؼ أو لمكمية أو الجامعة.
  (21) اىلاإلمج

 زئَص جملص القشه       

 ٍعتند،،،

 عنَد الكلَة
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  تقََه منٌذج

 دكتٌزاي زسالة فضلأ

***** 
                                                :كلَة

 : قشه
 :الباحح اسه

 : انميح تازٍخ
 زقه انمٌباٍل:

 الربٍد اإللكرتًىى:

 
 

 

  :العسبَة باللغة السسالة عيٌان

 

 

  :اإلجنلَزٍة باللغة سسالةال عيٌان

 

 

  :دًلًَا انميشٌزة األحباخ عدد

 

 

  :التأثري معامل جمنٌع

 

 

 أكادميى تطبَقى (أكادميى أو تطبَقى) البخح جمال

 

 

 

 

 
 

ـــئٌن    زئَص القشه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة لشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َـ ــل الكل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًكَــ

 الدزاسات العلَا ًالبخٌخ
 

                                     

ـــــد،،،   ٍعتنـ
 لَةعنَد الك
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  تقََه منٌذج

 مادشتري زسالة فضلأ

***** 
                                                :كلَة

 : قشه
 :الباحح اسه

 : انميح تازٍخ
 زقه انمٌباٍل:

 الربٍد اإللكرتًىى:

 
 

 

  :العسبَة باللغة السسالة عيٌان

 

 

  :اإلجنلَزٍة باللغة السسالة عيٌان

 

 

  :دًلًَا نميشٌزةا األحباخ عدد

 

 

  :التأثري معامل جمنٌع

 

 

 أكادميى تطبَقى (أكادميى أو تطبَقى) البخح جمال

 

 

 

 

 

 
 

 

 ًكَل الكلَة لشئٌن      زئَص القشه

 الدزاسات العلَا ًالبخٌخ
 

                                     

ـــــد،،،   ٍعتنـ
 عنَد الكلَة
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  تقََه منٌذج

 / مادشتري/ حبح تطبَقىدكتٌزاي سالةز فضلأ

***** 
                                                :كلَة

 : قشه
 :الباحح اسه

 : انميح تازٍخ
 زقه انمٌباٍل:

 الربٍد اإللكرتًىى:

 
 

 

  :العسبَة باللغة/ البخح  السسالة عيٌان

 

 

  :اإلجنلَزٍة باللغة / البخح السسالة عيٌان

 

 

  :بدئَةتكلفة م

 

 

 

  :آلَة التيفَر

 

 

 

  :انمدة الزميَة للتيفَر

 

 

 

 

 ًمنٌذج لى ًزأى اللذية انمشكلة لالختَاز داخل الكلَةخطة عنل لتطبَق السسالة/ البخح على أن ٍسفق بالينٌذج ** 

 

 

 ًكَل الكلَة لشئٌن      زئَص القشه اللذية انمشكلة

 الدزاسات العلَا ًالبخٌخ
 

                                      

ـــــد،،،   ٍعتنـ
 عنَد الكلَة



 26 
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 التيفَرٍة الالئخة

*** 
 -:لمتسيز والعطاء الجامعة جهائزلجان (: 1) مادة
لجؾائد التسيد والعظاء ولجشة الجعؼ الفشى ولجشة التحكيؼ بشفذ التذكيل السؾجؾد  العميا المجشة تذكل    

 العمسية، وبشفذ السيام. بالئحة جائدة الجامعة

  -:الجهائز مشح مجاالت( 2) مادة
 -تسشح جامعة السشيا سشؾيًا جؾائد التسيد فى األداء التالية:

 التسيد والعظاء -1
 الؾفاء -0
  تكخيؼ الحاصميؽ عمى مذخوعات بحثية -3
 تكخيؼ  الحاصميؽ عمى جؾائد مؽ خارج الجامعة -4
  الظبيب السثالى/ السسخض السثالى -5
 الظالب السثالى والظالبة السثالية تىجائد  -6
 ة الجامعة ألوائل خخيجى الكمياتجائد  -7
 ة الجامعة لألبظال الخياضييؽجائد  -8
 (اإلدارات/ الكميات) / العامل السثالىالسثالى لمسؾعف الجامعة جائدة -9

   -:والسشح التقجم مهاعيج(: 35) مادة
 نتائج تعمؽ أن عمى ،عام كل مؽ ديدسبخ 31 حتى أكتؾبخ شيخ فى الجامعة جؾائد عؽ اإلعالن يتؼ
 . التالى العام فى العمؼ عيج فى الجؾائد تحكيؼ

 -:الجامعة لجهائز لمتقجم العامة الذروط(: 4) مادة
 -أواًل: جائزة التسيز والعطاء:

 تسشح الجائدة سشؾيًا ألحج األساتحة العامميؽ أو الستفخغيؽ. -1
 الذ الكميات مخفقًا بيا مبخرات التخشيح.تخد التخشيحات مؽ مج -0
ـــو وتاريخـــو العمســـى وعظائـــو  -3 ـــجيخًا لعسمـــو وخبخت ـــػ تق ـــذ الجامعـــة وذل ـــائد مـــؽ قبـــل مجم ـــتؼ تخشـــيح الف ي

 وإسياماتو البارزة فى خجمة الجامعة.
 . عيج العمم والهفاء من ال عاميتؼ تكخيؼ الحاصل عمييا خالل  -4
 ة خالل احتفال الجامعة بعيج العمؼ والؾفاء كل عام.ويتؼ مشح الفائد بيا در  الجامع -5
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 -جائزة الهفاء: :ثانياً 
تسشح لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة عمى قيج الحياة أو بعج الؾفاة تقجيخًا ووفاًء مؽ الجامعة  -1

 ألبشائيا الحيؽ ساىسؾا فى رفعتيا.
 . هفاء من ال عامعيج العمم واليتؼ تكخيؼ الحاصل عمييا أو اسسو خالل  -0
 ويتؼ مشح الفائد بيا در  الجامعة خالل احتفال الجامعة بعيج العمؼ والؾفاء كل عام. -3
 -تكريم الحاصمين عمى مذروعات بحثية: :ثالثاً 
تقؾم الجامعة بتكخيؼ الحاصميؽ عمى مذخوعات بحثية مسؾلة سؾاء مؽ جيـات محميـة أو دوليـة خـالل  -1

 العام الدابق لمتخشيح.
 تكؾن السذاريع ذات طبيعة تظبيقية تعؾد بالشفع عمى الجامعة أو السحافغة أو الجولة أو البذخية. -0
 يسشح الباحث الخئيدى در  وشيادة تقجيخ. -3

 -تكريم  الحاصمين عمى جهائز من خارج الجامعة:: رابعاً 
ى السحمـى )جـؾائد تقؾم الجامعة بتكخيؼ الحاصميؽ عمى جؾائد مؽ خارج الجامعة سؾاء عمـى السدـتؾ  -1

 الجولة أو ما يعادليا( أو جؾائد إقميسية أو عالسية خالل العام الدابق لمتخشيح.
 يسشح الحاصل عمى الجائدة در  تكخيؼ وشيادة تقجيخ. -0

 -:جائزة الطبيب السثالى/ السسرض السثالى: خامداً 
، مؽ خالل لجان يجيخىا قظا  يتؼ اختيار طبيب مثالى/ مسخض مثالى عمى كل مدتذفيات الجامعة سشؾياً  -

السدتذفيات الجامعية واإلدارات الظبية ويتؼ رفع التخشيح إلى ا.د./ نائب رئيذ الجامعة لذئؾن الجراسات 
 العميا والبحؾث ليتؼ تكخيؼ الفائد فى عيج العمؼ سشؾيًا.

األعسال الستسيدة التى يقجم أ.د/ عسيج الكمية أو مجيخ السدتذفى مبخرات مؾثقة لمتخشيح مؾضحًا بيا كافة  -
 قام بيا السخشح داخل السدتذفى.

 ال يجؾز التخشيح لسؽ حرل عمى الجائدة مخة أخخى. -
أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمو بالجامعة ولؼ يتؼ محؾىا، وال  جداءاتالستخشح وقع عميو أى  يكؾن  أال -

 .يقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقيق
 -:الطالب السثالى والطالبة السثالية تىجائز : سادساً 
يتؼ اختيار الظالب السثالى والظالبة السثالية لمجامعة سشؾيًا مؽ خالل لجان يجيخىا قظا  شئؾن التعميؼ  -

ليتؼ تكخيؼ  الديج أ.د/ نائب رئيذ الجامعة لذئؾن الجراسات العميا والبحؾثوالظالب ويتؼ رفع الشتيجة إلى 
 ؼ سشؾيًا.الفائديؽ فى عيج العم

أو قخارات تأديبية خالل فتخة الجراسة أو أن يكؾن ماثاًل أمام جيات  جداءاتوقع عميو أى  يكؾن  أال -
 .التحقيق
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 -:ة الجامعة ألوائل خريجى الكمياتجائز : سابعاً 
ق تسشح الجائدة لمظالب األول مؽ خخيجى كميات الجامعة فى الجرجة الجامعية األولى لمعام الجامعى الداب -1

 لمتخشيح.
أو قـــخارات تأديبيـــة خـــالل فتـــخة الجراســـة أو أن يكـــؾن مـــاثاًل أمـــام جيـــات  جـــداءاتوقـــع عميـــو أى  يكـــؾن  أال -0

 .التحقيق
 -ة الجامعة لألبطال الرياضيين:جائز : ثامشاً 

تقـــؾم الجامعـــة بتكـــخيؼ األبظـــال الخياضـــييؽ مـــؽ طـــالب الجامعـــة الحاصـــميؽ عمـــى ميـــجاليات ذىبيـــة  -1
 فى دورات األلعاب العخبية واإلقميسية والقارية والعالسية األولسبية. وفزية وبخوندية

 تسشح الجائدة لكل العب عؽ أعمى إنجاز رياضى حققو خالل العام ولسخة واحجة لمعبة الؾاحجة. -0
يــتؼ تعخيــب البظــؾالت طبقــًا لالتحــادات أو الييئــات الخياضــية األولبسيــة ولــحوى االحتياجــات الخاصــة  -3

 يا.السشغسة ل
 -:بالججول التالىيسشح الالعب شيادة تقجيخ وجائدة مالية طبقًا لسا ىؾ مؾضح  -4

 ىٌع انمَدالَة                   

 

 ىٌع البطٌلة

مَدالَة ذهبَة 

 )األًل(
مَدالَة فضَة  

 )الجاىى(
مَدالَة بسًىزٍة 

 )الجالح(
 قَنة اجلائزة

 يوجش 1111 جشيو 0111 جشيو 3111 البطٌالت األًنمبَة
 جشيو 511 جشيو 1111 جشيو 0111 البطٌالت الدًلَة ًالقازٍة
 شيادة تقجيخ شيادة تقجيخ در  الجامعة البطٌالت العسبَة ًاحمللَة

 (:اإلدارات/ الكميات) / العامل السثالىالسثالى لمسهظف الجامعة جائزة: تاسعاً 
اإلدارات لإلدارات التى ليذ ليا مجيخ  أو مجيخو ،تأتى التخشيحات مؽ عسجاء الكميات أو مجيخو العسؾم -

الحق فى تخشيح -عامة أو إدارة ليذ ليا مجيخ عام ، ولكل كمية أو إدارة أو مجيخ إدارة األمؽ الجامعى عام
 واحج فقط باسؼ الديج أ.د/ نائب رئيذ الجامعة لذئؾن الجراسات العميا والبحؾث. / عاملمؾعف

فاعمية السخشح فى العسل الجامعى والسشاصب الؾعيفية التى تقمجىا يكؾن التخشيح بشاء عمى مجة الخجمة و  -
 عمى أن يكؾن قج حرل عمى تقجيخ مستاز فى آخخ ثالث سشؾات.

أو قخارات تأديبية خالل فتخة عسمو بالجامعة ولؼ يتؼ محؾىا، وال  جداءاتالستخشح وقع عميو أى  يكؾن  أال -
 .قيقبل تخشيح مؽ يكؾن ماثاًل أمام جيات التحقي

يقجم أ.د/ عسيج الكمية أو السجيخ العام أو مجيخ اإلدارة مبخرات مؾثقة لمتخشيح مؾضحًا بيا كافة األعسال  -
 الستسيدة التى قام بيا السؾعف/ العامل داخل الجامعة.

 ال يجؾز التخشيح لسؽ حرل عمى الجائدة مخة أخخى. -
ــيؼ التــى اعتســجتيا لجشــة تحكــيؼ جــؾائد تقــؾم اإلدارة أو الكميــة بتقيــيؼ السؾعــف والعامــل بشــاًء  - عمــى ندــب التقي

 الجامعة العام الساضى.
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 -:الجامعة لجهائز السالية القيسة( 5) مادة
)مـع إمكانيـة الشغـخ سـشؾيًا بـالقيؼ الساليـة أدنـاه بالديـادة أو الـشقص  التـالي الؾجـو عمى الجامعة جؾائد تحجد

 -حدب السيدانية الستؾفخة لمجؾائد(:
 (فقط ال غيخ جشيو  )عذخون ألف جشيو 01111جامعة لمتسيد والعظاء     جائدة ال .1

 %.1ويجؾز مشحيا مشاصفة عشج التداوى فى التقييؼ الشيائى أو أن يكؾن الفارق ال يتجاوز 
 .(عذخة آالف جشييًا فقط ال غيخ)جشيو  11111        جائدة الؾفاء قيسة الجائدة . 0
 (فقط ال غيخ جشيو   )ألفا جشيو 0111      جائدة الظبيب السثالى       . 3
 (فقط ال غيخ جشيو  )ألف وخسدسائة جشيو 1511     . جائدة السسخض السثالى      4
 (فقط ال غيخ جشيو  )ألف جشيو 1111          . جائدة الظالب السثالى  5
 (فقط ال غيخ جشيو  )ألف جشيو 1111       . جائدة الظالبة السثالية     6
 (فقط ال غيخ )ألف جشيو  جشيو 1111          أوائل خخيجى الكميات  .7  

 (فقط ال غيخ جشيو لكل جائدة و  )ألفاجشي 0111      . جائدة السؾعف السثالى   8
 (فقط ال غيخ جشيو  )ألف وخسدسائة جشيو لكل جائدة 1511     . جائدة العامل السثالى      9

 -:هائزلمج السالي التسهيل( 6) مادة
 السؾازنـــة بشـــؾد مـــؽ خرـــساً  مـــالي عـــام كـــل بيـــا السختبظـــة األعســـال وكـــل لمجـــؾائد الســـالي االرتبـــاط يـــتؼ
 الرـشجوق  إدارة مجمـذ مؾافقة بعج بالجامعة الحاتية السؾارد مؽ االرتباط يتؼ كفايتيا عجم حالة وفي السخترة
 .  السعشى
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 العطاءانمشتيدات انمطلٌبة للتقدٍه جلٌائز اجلامعة للتنَز ً

*** 
 -:بالشدبة لجائزتى التسيز والعطاء والهفاءأواًل: 

  :بسمف يحتؾى عمى مدتشجات التخشيح التالية التقجم -
 .خظاب مؾافقة مجمذ الكمية عمى التخشيح مخفقًا بو مبخرات التخشيح -

 :(السثالى)الطبيب/ السسرض  الجامعةبالشدبة لجائزة ثانيًا: 
 .التابع ليا الظبيب/ السسخض عمى التخشيحمؾافقة السدتذفى الجامعى  -
 مبخرات التخشيح مؾثقة. -
 أبخز السؾاقف اإلندانية واألعسال الستسيدة التى قام بيا السخشح. -
 .حجيثة شخرية صؾرة( 1) عجد -

 :(السثالى العامل/ السثالى لسهظف)ا الجامعة جهائزبالشدبة لثالثًا: 
 خظاب مؾافقة جية عسمو عمى التخشيح. -
 مبخرات التخشيح مؾثقة. -
 .إدارة السؾارد البذخيةاستسارة طمب التخشيح معتسجة مؽ عسيج الكمية أو مجيخ عام  -
 .حجيثة شخرية صؾرة( 1) عجد -    

 

 

 تقََه دٌائز انمٌظف انمجاىل

**** 
 -:الشحه التالى الجورات التجريبية( عمى -السؤىل الجراسى -يتؼ تقييؼ السؾعف السثالى بجرجات طبقًا )لألقجمية

 يتؼ مشح درجة عؽ كل سشة أقجمية. درجة(: 35األقجمية ) -1

 -يتؼ تقجيخىا عمى الشحؾ التالى: درجة(: 35السؤهل الجراسى ) -2
 درجات( 11* دبمؾم متؾسط أو ثانؾية عامة أو فؾق متؾسط )

 درجة( 18* مؤىل عالى )
 درجة( 01* دبمؾمة دراسات عميا )

 درجة( 09* ماجدتيخ )
 درجة( 35* دكتؾراه )

 درجات( عؽ كل دورة ليا إفادة. 3يتؼ مشح ) درجة(: 31الجورات التجريبية ) -3
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 استنازة تسشَح جلائزة اجلامعة للنٌظف انمجاىل

 على مشتٌى الكلَات

***** 
                                االســــه زباعى:                                                                                             -1
 تازيخ امليالد: -2
         الوظيفة:                                                                                                                                               -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 يني باجلامعة أو النقل إليها:                                                               تازيخ التع -6
 سنوات اخلدمة: -7
 املؤهل العلنى واألخري: -8
 اخلربات الوظيفية الشابقة: -9

 الدوزات التدزيبية: -11
 * اسؼ الجورة:

 * تاري  الحرؾل عمييا:
 * درجة الحرؾل عمييا:

 زات فى احلاسب اآلىل )تسفق(:شهادة احلصول على دو -11
 * تاري  الحرؾل عمييا:

 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -12
 حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: -13

 * اسؼ السؤىل:
 * تاري  الحرؾل عمييا:

 حصوله على شهادات تقديس)تسفق(: -14
 * جية مشحو الذيادة:
 * تاري  مشحو الذيادة:

 الث سنوات:تقديسات آخس ث -15
 
 موقفه من اجلزاءات: -16
 
 زقه املوبايل: -17
 

 
 :يسفــــق* 
 تفصيل عن البنود املركوزة واملشتندات. -
 الدوزات التدزيبية( -املؤهل الدزاسى -يساعى تطبيق التقيه اخلاص جبائزة املوظف املجاىل عند الرتشيح وذلك طبقًا )األقدمية -

ـــــد،،،   ٍعتنـ
 عنَد الكلَة 
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 استنازة تسشَح جلائزة اجلامعة للنٌظف انمجاىل

 على مشتٌى اإلدازات

***** 
 االســــه زباعى:                                                                                                                                   -1
 تازيخ امليالد: -2
                                                                                                الوظيفة:                                     -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:                                                                -6
 خلدمة:سنوات ا -7
 املؤهل العلنى واألخري: -8
 اخلربات الوظيفية الشابقة: -9

 الدوزات التدزيبية: -11
 * اسؼ الجورة:

 * تاري  الحرؾل عمييا:
 * درجة الحرؾل عمييا:

 شهادة احلصول على دوزات فى احلاسب اآلىل )تسفق(: -11
 * تاري  الحرؾل عمييا:

 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -12
 على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: حصوله -13

 * اسؼ السؤىل:
 * تاري  الحرؾل عمييا:

 حصوله على شهادات تقديس)تسفق(: -14
 * جية مشحو الذيادة:
 * تاري  مشحو الذيادة:

 تقديسات آخس ثالث سنوات: -15
 
 موقفه من اجلزاءات: -16
 زقه املوبايل -17

 
 
 

 :يسفــــق* 
 تفصيل عن البنود املركوزة واملشتندات. -
 الدوزات التدزيبية( -املؤهل الدزاسى -يساعى تطبيق التقيه اخلاص جبائزة املوظف املجاىل عند الرتشيح وذلك طبقًا )األقدمية -

ـــــد،،،              ٍعتنـ
 نمٌازد البشسٍةامدٍس عاو  
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 استنازة تسشَح جلائزة اجلامعة للعامل انمجاىل

 على مشتٌى الكلَات

***** 
 االســــه زباعى: -1
 تازيخ امليالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات اخلدمة: -7
 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -8
 حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: -9

 صول عليه:تازيخ احل -11
 تقديسات آخس ثالث سنوات: -11

 
 موقفه من اجلزاءات: -11 

 
 زقه املوبايل: -12
 

 
 
 
 

 :يسفــــق* 
 تفصيل عن البنود املركوزة واملشتندات. -

 

 

ـــــد،،،           ٍعتنـ
ـــة     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد الكلَــ ــ ــ ــ ــ ــ َـ  عن
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 ىلاستنازة تسشَح جلائزة اجلامعة للعامل انمجا

 على مشتٌى اإلدازات

***** 
 االســــه زباعى: -1
 تازيخ امليالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات اخلدمة: -7
 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -8
 )يسفق صوزة(: حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة -9

 تازيخ احلصول عليه: -11
 تقديسات آخس ثالث سنوات: -11

  
 موقفه من اجلزاءات: -11

 
 زقه املوبايل: -12
 

 
 
 

 :يسفــــق* 
 تفصيل عن البنود املركوزة واملشتندات. -

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ـــــد،،،             ٍعتنـ
 انمٌازد البشسٍةمدٍس عاو  

  


