
د عد)جائزة سنوية ألحسن باحث من حيثوالتفوق وعمل  ةوالتشجيعيتعديل القواعد المنظمة لجوائز الجامعة التقديرية  –

 (.( IF)معامل تأثير المجالت - (Citationsنسبة االستشهاد ) –االبحاث المنشورة 

 -: بالنسبة لجوائز الجامعة -
 14م أال يتجاوز عمر المتقدديل "( ليصبح بعد التع4( شروط الترشيح لجائزة الجامعة التشجيعية بند )41تعديل المادة ) -1

 " عام عند اإلعالن عن الجائزة

 
ة أن يكون المتقدم بدرج( شروط الترشيح لجائزة الجامعة للتفوق بند )أ (و)ب( ليصبح بعد التعديل "41تعديل المادة ) -2                   

  " أو أستاذ مساعد أستاذ

  

 -:تعديل قيمة الجوائز لتصبح بعد التعديل -3                   

 ( جنية 44111ة التشجيعية     )جائزة الجامع 

 (         جنية21111جائزة الجامعة للتفوق ) 

 (       جنية34111جائزة الجامعة التقديرية ) 

 (  جنية 3111جائزة أحسن رسالة دكتوراه ) 

 ( جنية1112جائزة أحسن رسالة ماجستير ) 

 

 %52الحاصلون على اقل من  يستبعد من المفاضلةمنح بند )أ( ليصبح بعد التعديل "ال ( شروط إجراءات52تعديل المادة ) -1

للتقديرية  %52( و1وذج لجائزة التفوق )نم %52(  بالنسبة لجائزة الجامعة التشجيعية و1كمتوسط عام للدرجات  )نموذج 

 "(5)نموذج 

 -:ليصبح بعد التعديل (ةعناصر التقويم والمفاضلة لجوائز الجامعة التقديري -2تعديل )نموذج  -4

 

الدرجة  عناصر التحكم

 النهائية

 الدرجة 

   ( 21)  النشر العلمي
 2اقل من  21-3من  3-1من  فأكثر Impact Factor 41  4مجموع

   41 7 4 3 

Total Citation 41  21 4اقل من  1-4من  41-41من  فأكثر 

   41 7 4 3 

       (01) التقييم العلمي

 41أقل من  41-41من  41-44من  فأكثر 21  21 ةالتطبيقي ةلبحثيوالمشروعات ا ةالرسائل العلمي

   21 44 41 4 

 4 2 3 فأكثر1  4 المؤلفات من غير كتب التدريس

   4 1 3 2 

 oral  +  Posterإلقاء شفهي   41 المؤتمرات وورش العمل الدولية

 1اقل من  فأكثر 41 

   41 0   

 جائزة جامعة دولية أو دولة  44 ئز دولية أكاديمية او دولة.جوا

   44 1 

الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات النشر الدولية 
 وتحكيم البحوث الدولية

 
41 

  
 فأكثر 3

 
 3اقل من 

   41 0  

 رئيس قسم وكيل عميد نائب رئيس  ( 21)  المناصب اإلدارية بالجامعة

   21 41 44 42 41 

        إلجماليا

 (411)   

 (Google Scholarلمرجع للمفاضلة فى الجدول السابق هو )ا

 

http://scholar.google.com/


 -بالنسبة لجائزة أحسن باحث:  -
 Scopus)المرجع للمفاضلة هو ) -1 

 من قبل الكليات والمعاهدتمنح الجائزة على مستوى الكليات والمعاهد  بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة  -5 

 ال يجوز الجمع بينها وبين أي من جائزتي الجامعة التشجيعية والتفوق  -3 

 التقدم للحاصلين على الجائزة مرة أخرى اإل بعد مرور خمس سنوات  زال يجو -4 

 هجني (11111قيمة الجائزة ) -2 

 

 


