
 املشتيدات املطلىبة للتقديه جلىائز اجلامعة العلنًة

*** 
 -:بالشدبة لجهائز الجامعة التقجيرية والتذجيعيةأواًل: 

  :بسمف يحتوى عمى مدتشدات الترشيح التالية التقدم -
 بعااد ليااا الستقاادم بالجاااةز  الخااا  التقيااي  نسااو جخطااام مواةقااة مجمااس اللميااة عمااى الترشاايح مرةقااا  بااو  -1

 .واعتساده اءهاستيف
 الحديثة لمسرشح. ذاتيةالدير  ال -2

 باسا  مشذاوة  تلاون  أن يجبوالتي  ،األبحاث العمسية الستقدم بيا لمحرول عمى الجاةز قاةسة معتسد  ب -3
 Impact( ومعامال التايرير الحاديث )Citationويوضح للل بحث عدد االستذيادات ) السشيا جامعة

Factorبحث و لك من موقع:( لمسجمة السشذوة بيا ال 
(ISI Web of Knowledge Or Google Scholar Or Scopus( 

 قاةسااة ةااى عميياا شاار أ التااى والساجداتير الاادوتوةاه  ةسااةل ماان السدتخمرااة األبحااث عوضاات   أن يجاب -4
 .الجاةز  لشيل بيا الستقدم األبحاث من بحثين عن يزيد ال سابو  مشفرمة

 .وضحا  بيا ةق  اإليداعم أغمفة اللتب السؤلفة والفيرس -5

 التي أشر  عمييا. ه رساةل الساجدتير أو الدوتوةا بيان عددى ب -6

دوليااة )خاااةج الااولن( بالشداابة لمعمااوم العسميااة أو داخاال الااولن مااا يفيااد الداافر ةااي مااؤتسرات أو وة   -7
 .ب السؤتسربالشدبة لمعموم التربوية واإلندانية بذرط مذاةوة باحثين من أكثر من دولة مع إةةاق وتي

 شياد  براء  االختراع الساةية. -8

 صوة جواةز الدولة أو الجواةز الدولية أو السشح العمسية العالسية. -9

 .وخطابات تحكي  البحوث لسجالت دولية االشتراك ةي الجسعيات العمسيةإةاد   -11
 .ذجيعيةبالشدبة لجاةز  الجامعة الت ما يفيد االشتراك ةي توويد الجود  بالجامعة -11

 ما يفيد تولي مشرب إداةي بالجامعة بالشدبة لجاةز  الجامعة التقديرية. -12

 .حديثة شخرية صوة ( 1) عدد -13
 ما يفيد الخدمات السجتسعية وخدمة الجامعة مورقة. -14
 .األداء الجامعى للل مرشح  ييتق نسو ج -15

 -** الخجمات الجامعية والسجتسعية تذسل ما يمى:
 ت الخدمة بالجامعة وعزو ىيئة تدةيس عمى ةأس العسل.عدد سشوا -
 بتعااديل تياات  القداا  والتااي أو اللميااة أو الجامعااة مدااتوي  عمااي السختمفااة المجااان أعسااال ةااي السذاااةوة -

 التطوير. ومذروعات الجامعية والشظ  المواةح وتطوير
 الجامعة. أو لملمية ياألكاديس واالعتساد الذاممة الجود  تحقيق أنذطة ةي الفعالة السذاةوة -



 أو معامااال أو مذاااروعات إداة  أو الخاااا  بالجامعاااة، الطاااابع  ات الوحااادات أنذاااطة ةاااي السذااااةوة -
 .برامج

 ىيئاااة ألعزااااء السداااتسر  البذااارية بالتشسياااة الخاصاااة األنذاااطة وتشفياااذ وتخطاااي  إعاااداد ةاااي اإلسااايام -
 .بالجامعة والعاممين التدةيس والطالم

 السجتسع. ةي السيشية والسراكز لمسؤسدات اةيةاالستذ الخدمات تقدي  -
 .الجامعة نطاق خاةج تدةيب برامج أو ميشية عسل وة  تشظي  -

 ""Highly Cited Researcherأعمى عذرة باحثين استذهادًا بأبحاثهم  بالشدبة لجائزةثانيًا: 
للاال بحااث ماان موقااع عمااى الباحااث السرشااح أن يتقاادم بقاةسااة بيبحارااو، موضااحا  بيااا عاادد االستذاايادات  -

google scholar ومجساااوع االستذااايادات، ماااع إةةااااق الرااافحة األولاااى مااان وااال بحاااث بالقاةساااة ،
 السقدمة.

 .حديثة شخرية صوة ( 1) عدد -

 -:بالشدبة لجائزة الجامعة ألفزل رسالتى ماجدتير ودكتهراهثالثًا: 
 بعااد ليااا الستقاادم بالجاااةز  الخااا  التقيااي  نسااو جخطااام مواةقااة مجمااس اللميااة عمااى الترشاايح مرةقااا  بااو  -

 .واعتساده استيفاءه
 الرفحة األولى من البحث السشذوة ومعامل التيرير لمسجمة السشذوة. -
 .حديثة شخرية صوة ( 1) عدد -

 وبحث تطبيقى: ماجدتيرو  ،دكتهراه لةرساألحدن  الجامعة ةجائز بالشدبة ل: رابعاً 
 .الجاةز مى خطام مواةقة مجمس اللمية عمى الترشيح ع -1
 أفزل رسالة أو بحث تطبيقي.إلختياة  قراة المجشة السذكمة داخل اللمية -2
 -:بــسا يمىخطام الترشيح يكون مرحوم   -3

 مبرةات ترشيح الرسالة/ البحث ليذه الجاةز . -أ
 -آليااة التشفيااذ -تلمفااة مبدةيااة -خطااة عساال -خطااة عساال لتطبيااق الرسااالة/ البحااث يتزااسن )نسااو ج -م

 الزمشية لمتشفيذ(.السد  
 



 ليًل جائزة اجلامعة التقديسية املتقدمني الشادة تقًًه منىذج

  -العلىو اهليدسًة والتكيىلىجًة -فى جماالت )العلىو األساسًة

العلىو الطبًة والصًدلًة( -العلىو الززاعًة والبًطسية  

***** 
   :املتقدو اسه

 الىظًفة:

 الربيد اإللكرتوىى:                                           زقه املىبايل:                        

 التخكه عياصس
 الدزجة

 اليهائًة
  الدزجة

   (05) النشر العلمى

 مجسهع معامل التأثير 
  Impact Factorالـ  

 -02من  03-02من  03-02من  فأكثر 02  02
03 

 3-0من 

02 01 00 8 0 
 البحث ذو األعمى معامل تأثير
Highest Impact Factor 

 -02من  فأكثر 02  5
03 

  5أقل من  3 -5من 

5 0 0 0  
 مجسهع االستذهادات  السرجعية

 Total Citationالـ 
-002من  فأكثر 022  05

033 
-82من 

003 
أقل من 

93 
 

05 00 8 5  
 معامل التأثير الذخرى

 h- Indexالـ 
  0-0من  8-0من  00-3من  فأكثر 00  02

02 8 5 0  
   (05) التقييم العمسى

   5-0 9-1من  3-8من  فأكثر 02  02 الرسائل العمسية والسذروعات البحثية التطبيقية
02 8 1 0  

 السؤلفات من غير كتب التجريس
 )ولها رقم إيجاع (

  0 0 0 فأكثر  0  5
5 0 0 0  

 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
 )خارج الهطن(

  Posterمعمق  Oralلقاء شفهى إ  5
أقل من  فأكثر 5 0أقل من  فأكثر 0

5 
 

5 0 0 0  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة الجامعة 

 وحجاثة األبحاث
خجمة   02

 الجامعة
 0حجاثة البحهث )حج أدنى 

 سشهات( 5بحث آخر 
 خجمات مجتسعية

0 0 5 
 جائزة الجامعة التذجيعية مشح دولية جهائز دولية أو دولة   02 ح عمسية عالسيةجهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مش

02 8 0 
الجسعيات العمسية واالنزسام لهيئات الشذر الجولية 

 وتحكيم البحهث الجولية )مع اإلثبات(
 0أقل من  فأكثر 0  5

5 0 
عسيج او مجير  نائب رئيس  (5) السشاصب اإلدارية بالجامعة

 بالجامعة مركز
وكيل او 
مجير 
وحجه 
 بالجامعة

 رئيس قدم 
او مجير 

 وحجه بالكمية

5 0 0 0 0 
   (022) اإلجســالى

 .التقجيرية الجامعة لجائزة لمستقجم األقل عمى% 92 عمى الحرهل يذترط** 
ذو العالمـة السائيـة( أو الحرـهل ( درجات كجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذـهادة 5** تزاف )

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

 وكًل الكلًة لشئىن زئًص القشه

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

ـــــد،،،                                        يعتنـ
 عنًد الكلًة



 ًل جائزة اجلامعة التقديسيةلي املتقدمني الشادة تقًًه منىذج

 العلىو الرتبىية( -فى جماىل )اآلداب والعلىو اإلىشاىًة

***** 
 الىظًفة:                                                                          :املتقدو اسه

 التخكه عياصس

 الدزجة

 اليهائًة

 الدزجة
 

   (02) الشذر العمسى
   أو معرض قومى ةجة عمى الشحو التالى: تحدب دةجة واحد  للل بحث مشذوة بسجالت أو مؤتسرات محميةتقد  األةبعون د

  أو معرض بدولة عربية تحدب دةجتان للل بحث مشذوة بسجالت أو مؤتسرات إقميسية                                       
أو  ت للل بحث مشذوة بسجمة دولية ليس ليا معامل تيرير أو مؤتسر دولى خاةج السشطقةتحدب رالث دةجا                                      

 بيشالى أو تريشالى.
 .تحدب أةبع دةجات للل بحث مشذوة بسجمة دولية ليا معامل تيرير                                      

 لجساعية تعادل مؤتسر ببحث معمق(السعرض ا -)السعاةض الفردية بالخاةج تعادل مؤتسر خاةجى ببحث شفيى
   (55) التقييم العمسى

   5-0 9-1من  3-8من  فأكثر 02  02 الرسائل العمسية 
02 8 1 0  

 السؤلفات من غير كتب التجريس
 )ولها رقم إيجاع (

  0 0 0 فأكثر  0  02
02 05 02 5  

  Poster معمق Oralإلقاء شفهى   5 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
  5أقل من  فأكثر 5 0أقل من  فأكثر 0

5 0 0 0  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة الجامعة 

 وحجاثة األبحاث
خجمة   5

 الجامعة
 0حجاثة البحهث )حج أدنى 

 سشهات( 5بحث آخر 
 خجمات مجتسعية

0 0 0 
 جائزة الجامعة التذجيعية أو مشحهائز دولية أو دولة ج  02 جهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مشح عمسية عالسية

02 0 
الجسعيات العمسية واالنزسام لهيئات الشذر الجولية 

 وتحكيم البحهث الجولية )مع اإلثبات(
 0أقل من  فأكثر 0  5

5 0 
عسيج او مجير مركز  نائب رئيس  (5) السشاصب اإلدارية بالجامعة

 بالجامعة
وكيل او 
ه مجير وحج
 بالجامعة

 رئيس قدم 
او مجير 

 وحجه بالكمية
5 0 0 0 0 

   (022) اإلجســالى
 .التقجيرية الجامعة لجائزة لمستقجم األقل عمى% 92 عمى الحرهل يذترط** 

رـهل ( درجات كجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذـهادة ذو العالمـة السائيـة( أو الح5** تزاف )
 عمى زمالة أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة دكتهراه فى مجال التخرص.

درجـة( فـى حالـة  12يتم إضافة درجـة السؤلفـات مـن غيـر كتـب التـجريس )ولهـا رقـم إيـجاع( إلـى درجـة الشذـر العمسـى وترـبح الجرجـة )** 
 الكميات الفشية.

 وكًل الكلًة لشئىن زئًص القشه

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

ـــــد،،،                                        يعتنـ
 عنًد الكلًة

 05حبد أقصى 
 درجة



 ليًل جائزة اجلامعة التشحًعًة املتقدمني الشادة تقًًه منىذج

  -العلىو اهليدسًة والتكيىلىجًة -فى جماالت )العلىو األساسًة

 دلًة(العلىو الطبًة والصً -العلىو الززاعًة والبًطسية

***** 
   :املتقدو اسه

 الىظًفة:

 زقه املىبايل:                                                                   الربيد اإللكرتوىى:

 التخكه عياصس
 الدزجة

 اليهائًة
  الدزجة

   (52) الشذر العمسى
 مجسهع معامل التأثير 

  Impact Factorالـ  
 -02من  03-02من  03-02من  فأكثر 02  02

03 
 3-0من 

02 01 00 8 0 
 البحث ذو األعمى معامل تأثير
Highest Impact Factor 

 -02من  فأكثر 02  5
03 

  5أقل من  3 -5من 

5 0 0 0  
 مجسهع االستذهادات  السرجعية

 Total Citationالـ 
-002من  فأكثر 022  05

033 
-82من 

003 
  93أقل من 

05 00 8 5  
 معامل التأثير الذخرى

 h- Indexالـ 
  0-0من  8-0من  00-3من  فأكثر 00  02

02 8 5 0  

   (05) التقييم العمسى
   5-0 9-1من  3-8من  فأكثر 02  02 الرسائل العمسية والسذروعات البحثية التطبيقية

02 8 1 0  
 السؤلفات من غير كتب التجريس

 )ولها رقم إيجاع (
  0 0 0 كثر فأ 0  5

5 0 0 0  

 السؤتسرات وورش العسل الجولية 
 )خارج الهطن(

  Posterمعمق  Oralإلقاء شفهى   5
  5أقل من  فأكثر 5 0أقل من  فأكثر 0

5 0 0 0  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة الجامعة 

 وحجاثة األبحاث
خجمة   02

 الجامعة
 0حجاثة البحهث )حج أدنى 

  بحث
 سشهات( 5آخر 

 خجمات مجتسعية

0 0 5 
جهائز دولية أو   02 جهائز دولية أكاديسية أو دولة أو مشح عمسية عالسية

 دولة 
جائزة الجامعة  دوليةمشح 

 التذجيعية
02 8 0 

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

 0ل من أق فأكثر 0  5
5 0 

 مذارك فقط رئيس ومذارك  (5) السداهسة فى تهكيج الجهدة بالسؤسدة
5 0 

   (022) اإلجســالى
 .التذجيعة الجامعة لجائزة لمستقجم األقل عمى% 12 عمى الحرهل يذترط** 

ة ذو العالمـة السائيـة( أو الحرـهل ( درجات كجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذـهاد5** تزاف )
 عمى زمالة أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة دكتهراه فى مجال التخرص.

 وكًل الكلًة لشئىن زئًص القشه

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

ـــــد،،،                                        يعتنـ
 عنًد الكلًة



 ليًل جائزة اجلامعة التشحًعًة املتقدمني الشادة تقًًه منىذج

 العلىو الرتبىية( -فى جماىل )اآلداب والعلىو اإلىشاىًة

***** 
   :املتقدو اسه

 الىظًفة:

 زقه املىبايل:                                                                   الربيد اإللكرتوىى:

 التخكه عياصس
 الدزجة

 اليهائًة
  الدزجة

   (02) لعمسىالشذر ا
   أو معرض قومى تقد  األةبعون دةجة عمى الشحو التالى: تحدب دةجة واحد  للل بحث مشذوة بسجالت أو مؤتسرات محمية

  أو معرض بدولة عربية تحدب دةجتان للل بحث مشذوة بسجالت أو مؤتسرات إقميسية                                       
 تحدب رالث دةجات للل بحث مشذوة بسجمة دولية ليس ليا معامل تيرير أو مؤتسر دولى خاةج السشطقة                                      

 أو بيشالى أو تريشالى.
 .تحدب أةبع دةجات للل بحث مشذوة بسجمة دولية ليا معامل تيرير                                      

 السعرض الجساعية تعادل مؤتسر ببحث معمق( -ؤتسر خاةجى ببحث شفيى)السعاةض الفردية بالخاةج تعادل م
   (55) التقييم العمسى

   5-0 9-1من  3-8من  فأكثر 02  02 الرسائل العمسية 
02 8 1 0  

  0 0 0 فأكثر  0  02 )ولها رقم إيجاع ( السؤلفات من غير كتب التجريس
02 05 02 5  

  Posterمعمق  Oralإلقاء شفهى   5 جولية السؤتسرات وورش العسل ال
أقل من  فأكثر 5 0أقل من  فأكثر 0

5 
 

5 0 0 0  
خجمات مجتسعية فى مجال التخرص وخجمة 

 الجامعة وحجاثة األبحاث
خجمة   5

 الجامعة
 0حجاثة البحهث )حج أدنى 

 بحث 
 سشهات( 5آخر 

 خجمات مجتسعية

0 0 0 
دولة أو مشح عمسية  جهائز دولية أكاديسية أو

 عالسية
 جهائز دولية أو دولة   02

 - AvHمشح )ألكدشجرفهن 
 فهلبرايت(

جائزة الجامعة 
 التذجيعية

02 0 
الجسعيات العمسية واالنزسام لهيئات الشذر الجولية 

 وتحكيم البحهث الجولية )مع اإلثبات(
 0أقل من  فأكثر 0  5

5 0 
 مذارك فقط رئيس ومذارك  (5) لسؤسدةالسداهسة فى تهكيج الجهدة با

5 0 
   (022) اإلجســالى

 .التذجيعية الجامعة لجائزة لمستقجم األقل عمى% 12 عمى الحرهل يذترط** 
( درجات كجرجة تفزيمية لسن هه حاصل عمى براءة اختراع فى مجال التخرص )الذـهادة ذو العالمـة السائيـة( أو الحرـهل 5** تزاف )

 أو شهادة تعادل الحرهل عمى أكثر من درجة دكتهراه فى مجال التخرص.عمى زمالة 
درجـة( فـى حالـة  12يتم إضافة درجـة السؤلفـات مـن غيـر كتـب التـجريس )ولهـا رقـم إيـجاع( إلـى درجـة الشذـر العمسـى وترـبح الجرجـة )** 

 الكميات الفشية.

 وكًل الكلًة لشئىن زئًص القشه

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

ـــــد،،،                                        يعتنـ
 عنًد الكلًة

 05حبد أقصى 
 درجة



 منىذج تقًًه القشه والكلًة للنسشخني جلىائز اجلامعة

********** 
       االسه: 

 الىظًفة: 
 الكلًة:                                                                     

 اسه اجلائزة املسشح علًها:  

 

 الدزجة الدزجة اليهائًة خكهعياصس الت

  0 االلتزام الداة  بالتواجد أةبعة أيام أسبوعيا  وحد أدنى بالجامعة.
  0 االنتظام التام ةى حزوة السحاضرات ةى السواعيد السحدد .

مذيود لو بعالقة جيد  ومتسيز  مع الزمالء والطالم، ومذيود لو بحدان 
 الخمق.

0  

تحقيااااق الجااااود  الذاااااممة واالعتساااااد لااااو دوة مااااؤرر ومورااااق ةااااى أنذااااطة 
 األكاديسى.

0  

االلتزام بذكل الوةقة االمتحانية والترحيح ةى السواعيد السحادد  وااللتازام 
 بتقدي  نسو ج اإلجابة بدون تيخير.

0  

  0 مدى إيجابية تقاةير استبيانات السقرةات التى يقوم بتدةيديا.
جتساعيااة والطالبيااة، وااللتاازام السذاااةوة الفعالااة ةااى األنذااطة الثقاةيااة واال

الداة  بحزوة الشادوات وواةاة األنذاطة العمسياة التاى تعقاد بالقدا  واللمياة 
 والجامعة.

0  

السذااااااةوة الفعالاااااة ةاااااى أعساااااال االمتحاناااااات واللشتاااااروالت ةاااااى السواعياااااد 
 السحدد .

0  

مذااايود لاااو بالتعااااون ماااع الرؤسااااء والااازمالء ةاااى أداء الواجباااات العمسياااة 
ية مثل إعداد الجداول والتدةيب الطالبى وول التلميفات مان القدا  واإلداة 

 واللمية.

0  

  0 لو نذاط متسيز ةى خدمة السجتسع سواء لمقد  أو لملمية أو الجامعة.
  (02) اإلمجاىل

 زئًص جملص القشه       

 يعتند،،،

 عنًد الكلًة



  تقًًه منىذج

 دكتىزاه زسالة فضلأ

***** 
                                                :كلًة

 : قشه
 :الباحث اسه

 : امليح تازيخ
 زقه املىبايل:

 الربيد اإللكرتوىى:

 
 

 

  :العسبًة باللغة السسالة عيىان

 

 

  :اإلجنلًزية باللغة السسالة عيىان

 

 

  :دولًًا امليشىزة األحباث عدد

 

 

  :التأثري معامل جمنىع

 

 

 أكادميى تطبًقى (كادميىأ أو تطبًقى) البخث جمال

 

 

 

 

 
 

ـــئىن    زئًص 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 وكًــ

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

                                     

ـــــد،،،   يعتنـ
 عنًد الكلًة

   



  تقًًه منىذج

 ماجشتري زسالة فضلأ

***** 
                                                :كلًة

 : قشه
 :الباحث اسه

 : امليح تازيخ
 زقه املىبايل:

 الربيد اإللكرتوىى:

 
 

 

  :العسبًة باللغة السسالة عيىان

 

 

  :اإلجنلًزية باللغة السسالة عيىان

 

 

  :دولًًا امليشىزة األحباث عدد

 

 

  :التأثري معامل جمنىع

 

 

 أكادميى تطبًقى (أكادميى أو تطبًقى) البخث جمال

 

 

 

 

 وكًل الكلًة لشئىن      زئًص القشه

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

                                     

ـــــد،،،   يعتنـ
 عنًد الكلًة

   



 
  تقًًه منىذج

 / ماجشتري/ حبث تطبًقىدكتىزاه زسالة فضلأ

***** 
                                                :كلًة

 : قشه
 :الباحث اسه

 : امليح تازيخ
 زقه املىبايل:

 الربيد اإللكرتوىى:

 
 

 

  :العسبًة باللغة/ البخث  السسالة عيىان

 

 

  :اإلجنلًزية باللغة / البخث السسالة عيىان

 

 

  :تكلفة مبدئًة

 

 

 

  :آلًة التيفًر

 

 

 

  :املدة الزميًة للتيفًر

 

 

 

 

 ىذج له وزأى اللحية املشكلة لالختًاز داخل الكلًةعلى أن يسفق بالينىذج خطة عنل لتطبًق السسالة/ البخث ومن** 

 

 

 

 وكًل الكلًة لشئىن      زئًص القشه اللحية املشكلة

 الدزاسات العلًا والبخىث
 

                                      

ـــــد،،،   يعتنـ
 عنًد الكلًة


