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اليت ٓؤدٖ احلصْل علَٔا إىل اضتشكام مهافآت التنٔص العلنٔ٘ اجلْاٜص 

العلنٕ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّمً يف سهنَه يف اجلامعات 

 احلهْمٔ٘ الطعْدٓ٘

 

العاملٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ ّاحمللٔ٘ اليت ٓؤدٖ احلصْل علَٔا إىل العلنٔ٘ كاٜن٘ اجلْاٜص ال ِتضنً ٍرت

العلنٕ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّمً يف سهنَه يف اضتشكام مهافآت التنٔص 

ّمً يف أمع مالسع٘ أىُ إذا سصل عضْ ٍٔٝ٘ التدزٓظ .  احلهْمٔ٘ اجلامعات الطعْدٓ٘

 اٌاملْضشالػسطاٌ  َٔاىطبل علاّ الكاٜنٍ٘رِ سهنُ علٙ داٜصٗ مً غري اجلْاٜص املدزد٘ يف 

التكدو بطلب  فعليه ضىابط صرف مكبفأة التميّز مً( ثاىًٔا)مً الفكسٗ ( ب)ّ ( أ)البيدًٓ يف 

إدزاز اجلاٜصٗ يف لدزاض٘ إمهاىٔ٘  طلب الرتغٔح ُقدَِّو إلُٔ الرٖللَٔٝ٘ مً خالل اجمللظ العلنٕ 

 .الكاٜن٘ ّميشُ املهافأٗ

 

مً عدد مً قاٜن٘ اجلْاٜص املعتندٗ مً قبل اهلٔٝ٘ الْطئ٘ للتكْٓه ّاالعتناد األنادميٕ ّتتألف 

 :اجلداّل خصص نل ددّل ميَا لفٝ٘ معٔي٘ مً اجلْاٜص ّزتبت علٙ اليشْ التالٕ

 

 ٘ٔددّل اجلْاٜص العاملٔ٘ العسب. 

  األديبٔ٘ ٘اجلْاٜص العاملٔددّل. 

 ٘ٔددّل اجلْاٜص اإلقلٔن. 

 ٘ٔددّل اجلْاٜص احملل . 
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اليت ٓؤدٖ احلصْل علَٔا إىل اضتشكام مهافآت العلنٔ٘ قاٜن٘ اجلْاٜص 

العلنٕ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّمً يف سهنَه يف التنٔص 

 احلهْمٔ٘ اجلامعات الطعْدٓ٘
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 اجلْاٜص العاملٔ٘ العسبٔ٘

   
 اجلاٜـــصٗاضه  و

 "داٜــــصٗ خــــــادو احلسمــــــــني الػسٓــفني عبد اهلل بً عبدا لعصٓص الــعاملٔ٘ للتــسمجــــ٘  1

   داٜصٗ الػٔذ محد بً زاغد آل مهتْو للعلْو الطبٔ٘  2

 داٜصٗ الػٔذ علٙ بً عبد اهلل آل ثاىٙ للنعلْمات ّالدزاضات 3

 داٜصٗ البيو اإلضالمٕ للتينٔ٘ 4

 للطي٘ اليبْٓ٘ ّالدزاضات اإلضالمٔ٘ املعاصسٗ  داٜصٗ ىآف بً عبد العصٓص آل ضعْد العاملٔ٘ 5

 :داٜصٗ امللو فٔصل العاملٔ٘ 6

 .خدم٘ اإلضالو-

 .الطب-

 .العلْو-

 .اللػ٘ العسبٔ٘ ّاألدب-

 .الدزاضات اإلضالمٔ٘-

 .داٜصٗ األمري ضلطاٌ بً عبدالعصٓص العاملٔ٘ للنٔاِ 7

 .شآد الدّلٔ٘ للبٔٝ٘داٜصٗ  8

 .داٜصٗ امللو احلطً الجاىٕ الدّلٔ٘ للنٔاِ 9

 .داٜصٗ الػٔذ محداٌ بً زاغد آل مهتْو العاملٔ٘ للعلْو الطبٔ٘ 10



 اهلٔٝ٘ الْطئ٘ للتكْٓه ّاالعتناد األنادميٕ

 ّالكْاٜه الالشم٘ لتطبٔل ضْابط صسف مهافآت التنٔصاملالسل االضرتغادٓ٘ 
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 اجلْاٜص العاملٔ٘ األديبٔ٘

Ser.  Name of prize  

1 AAAS International Scientific Cooperation Award  

2 AAAS Newcomb Cleveland Award 

3 AAAS Philip Hauge Abelson Award 

4 )Mathematics( Abel Award  

5 ACM Turing Award 

6 )Oceanography( Huntsman Award . G.A 

7 AIA Gold Medal  

8 Albert Lasker Award for Clinical Medical Research/Lasker Foundation (US).  

9 Albert Einstein World Award of Science 

10 Alfred Noble Prize 

11 Archon X PRIZE (X Prize Foundation)  

12 ASM Awards  

13 Astrid Lindgren Memorial Award 

14 Automotive X PRIZE  

15 Bcher Memorial Prize 

16 Carl Friedrich Gauss Prize 

17 Carlos J. Finlay Prize for Microbiology 

18 Charles Stark Draper Award  

19 Cole Prize Fröhlich Prize 

20 Common Wealth Award of Distinguished Service   

21 Elmer A. Sperry Award (ASME) 

22 Energy Globe Awards  

23  Eppendorf and Science Prize for Neurobiology  

24 Fermat Prize  

http://www.aaas.org/aboutaaas/awards/int/index.shtml
http://www.aaas.org/aboutaaas/awards/newcomb/index.shtml
http://www.abelprisen.no/en/abelprisen/retningslinjer.html
http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Association_for_Computing_Machinery/
http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Turing_Award/
http://www.iob.gc.ca/huntsman/huntsaward-f.html
http://en.wikipedia.org/wiki/AIA_Gold_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Lasker_Award_for_Clinical_Medical_Research
http://en.wikipedia.org/wiki/Lasker_Foundation
http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Albert_Einstein_World_Award_of_Science/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Noble_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Archon_X_PRIZE
http://en.wikipedia.org/wiki/X_Prize_Foundation
http://www.asm.org/Awards/index.asp?bid=14936
http://www.economicexpert.com/a/Astrid:Lindgren:Memorial:Award.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_X_PRIZE
http://www.onpedia.com/encyclopedia/Bcher-Memorial-Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss_Prize
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=8
http://www.nae.edu/nae/awardscom.nsf/weblinks/NAEW-4NHML8?OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/Cole_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6hlich_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Wealth_Award_of_Distinguished_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Elmer_A._Sperry_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Mechanical_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Globe_Awards
http://www.sciencemag.org/feature/data/prizes/eppendorf/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat_Prize
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 اجلْاٜص العاملٔ٘ األديبٔ٘ (تابع)

Ser.  Name of prize  

25 Frederic Esser Nemmers Prize  

26  Russ Award . and Dolores H. Fritz J 

27 Global Environmental Citizen Award 

22 )Health( Baillet Latour Award for Health-Inbev 

22 Internation Gairdner Awards  

33  International Cosmos Award  

31 IUCr Ewald Prize  

32 Science &  IUVSTA Prize for Technology 

33  Japan Prize 

34 John von Neumann Theory Prize 

35 Kavli Prize  

36  Keio Medical Science Prize  

37 Kirk A. Landon-AACR Prize for Basic Cancer Research 

32 Kistler Award 

32 Komen Brinker Award for Scientific Distinction  

43 Kyoto Prize 

41  Louis and Artur Lucian Award for Research in Circulatory Diseases  

42 MAB Young Scientists Awards  

43 )Virology( Beijerinck Virology Prize . W.M 

44 Marcus Wallenberg Prize  

45 Millennium Technology Prize   

46 Nierenberg Prize   

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Esser_Nemmers_Prize
http://www.nae.edu/nae/awardscom.nsf/weblinks/NAEW-4NHMED?OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Environmental_Citizen_Award
http://www.inbevbailletlatour.com/
http://www.gairdner.org/awards
http://www.expo-cosmos.or.jp/menu_e.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=47
http://www.iuvsta.org/whatisIU2.html
http://www.japanprize.jp/en/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann_Theory_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Kavli_Prize
http://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=582
http://en.wikipedia.org/wiki/Komen_Brinker_Award_for_Scientific_Distinction
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Prize
http://www.mcgill.ca/lucianaward/
http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6738&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.knaw.nl/beijerinck/index.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=36
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Technology_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Nierenberg_Prize
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 اجلْاٜص العاملٔ٘ األديبٔ٘ (تابع)
 

Ser.  Name of prize  

47 Nobel Prize 

42 )Advance Materials( Outstanding Young Investigator Award  

42 Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Prize (Germany)  

53  AACR International Award for Cancer Research  -Pezcoller Foundation  

51 Pirelli Internetional Award  

52 Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water   

53 Ramanujan Prize  

54 Right Livelihood Award 

55 Robert Koch Prize (Germany)  

56 Schock Prize - Mathematics  

57 Shaw Prize 

52 SfN/AstraZeneca Young Investigator Award 

52  Andrews Prize for the Environment . St 

63  Stockholm Water Prize  

61 The Enrico Fermi Award  

62  The Kyoto World Water Grand Prize  

63 The Welch Award in Chemistry  

64 The World Food Prize  

65 Tony Kent Strix award  

66 Tyler Award  

67 UNEP Sasakawa Prize  

62  UNESCO Science Prize  

62 Von Hipple Award  

 

http://www.economicexpert.com/a/Nobel:Prize.htm
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=1799&DID=68719&SID=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich_and_Ludwig_Darmstaedter_Prize
http://www.aacr.org/home/scientists/scientific-achievement-awards/pezcoller-aacr-international-award.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirelli_Internetional_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sultan_Bin_Abdulaziz_International_Prize_for_Water
http://en.wikipedia.org/wiki/ICTP_Ramanujan_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_Livelihood_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Schock_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaw_Prize
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=16
http://www.thestandrewsprize.com/index.htm
http://www.siwi.org/
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=732
http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=722&L=0%20
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=738
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Kent_Strix_award
http://www.usc.edu/admin/provost/tylerprize/index.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=699
http://portal.unesco.org/science/fr/ev.php-URL_ID=5879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=1796&DID=68716&SID=1
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 اجلـْاٜص اإلقلٔنٔ٘
 

 اضه اجلاٜـــصٗ و

 داٜصٗ احتاد اجلامعات العسبٔ٘ 1

 فٙ العلْو االضاضٔ٘( االٓطٔطهْ)داٜصٗ امليعن٘ اإلضالمٔ٘ للرتبٔ٘ ّالعلْو ّالجكاف٘  2

 للبشْخ الرتبْٓ٘( االٓطٔطهْ)داٜصٗ امليعن٘ اإلضالمٔ٘ للرتبٔ٘ ّالعلْو ّالجكاف٘  3

 اجلصاٜس –العسبٕ داٜصٗ السٜاضٔ٘ للطب  4

 العسبٔ٘ للتينٔ٘ الصزاعٔ٘ للنيعن٘  اإلبداعداٜصٗ  5

 داٜصٗ مؤضط٘ الهْٓت للتكدو العلنٕ 6

   داٜصٗ مؤضط٘ ضلطاٌ بً علٕ العْٓظ الجكافٔ٘ باإلمازات العسبٔ٘ املتشدٗ  7

  ( دلاالت متعددٗ)داٜصٗ مؤضط٘ عبد احلنٔد غْماٌ باألزدٌ  8

 غْماٌ للباسجني العسب الػباٌداٜصٗ عبد احلنٔد -1

 داٜصٗ عبد احلنٔد غْماٌ للرتمج٘-2

 داٜصٗ عبد احلنٔد غْماٌ ألدب األطفال

 داٜصٗ معسض الهْٓت للهتاب مً مؤضط٘ الهْٓت للتكدو العلنٕ 9

 ٍّٕ.  يف رلتلف العلْو اإلضالمٕتكدو املؤضط٘ دْاٜص ضيْٓ٘ للباسجني يف الهْٓت العامل 

 1- داٜصٗ الهْٓت  

 2-  ٘ٔداٜصٗ امليعن٘ اإلضالمٔ٘ يف العلْو الطب 

 3-  ،داٜصٗ معسض الهْٓت للهتاب 

 4-  ٘ٔداٜصٗ الصزاع٘ ّالجسّٗ احلْٔاىٔ٘ ّالطنه 

 5-  داٜصٗ أفضل عح 

 6-  ٕداٜصٗ اإلىتاز العلن 

 7-  ٘ٔداٜصٗ الهْٓت اإللهرتّى 

 داٜصٗ ميعن٘ العْاصه ّاملدٌ اإلضالمٔ٘ 10

 :دلاالت للذاٜصٗ

  داٜصٗ التألٔف أّ التشكٔل أّ الرتمج٘-1

 داٜصٗ البشح  العلنٕ-2

  ّاخلدمات البلدٓ٘داٜصٗ املػسّعات -3

  داٜصٗ ميعن٘ أّابو للبشح العلنٕ  11

http://www.shoman.org/ar/award_translation.aspx
http://www.shoman.org/ar/award_children.aspx
http://www.shoman.org/ar/award_children.aspx
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 اجلـْاٜص احمللٔــ٘
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 ّالكْاٜه الالشم٘ لتطبٔل ضْابط صسف مهافآت التنٔصاملالسل االضرتغادٓ٘ 
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 اجلـْاٜص احمللٔــ٘
 

 اضه اجلاٜـــصٗ و

     داٜصٗ املساعٕ للتنٔص العلنٕ  1

 :اجلاٜصٗ فسّع

  .داٜصٗ العامل املتنٔص -1

  .داٜصٗ العنل اإلبداعٕ -2

 بالبشْخ العلنٔ٘ اليت تعد يف املنلهّ٘تعيٙ .  (لليطاٛ )   داٜصٗ البشْخ العلنٔ٘ -3

 .مً قبل الباسجات الطعْدٓات يف دلال علْو األضاع ّالعلْو التطبٔكٔ٘
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ص ألعضاٛ مهافآت التنّٔغسّط التشهٔه لػسض التشكل مً اضتشكام 

ىعري  ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّمً يف سهنَه يف اجلامعات احلهْمٔ٘ الطعْدٓ٘

 بساٛٗ االخرتاع ّما يف سهنَا

 

تتضنً ٍرِ الْثٔك٘ غسّط التشهـٔه لػـسض التشكـل مـً اضـتشكام مهافـآت التنّٔـص ألعضـاٛ         

ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّمً يف سهنَه يف اجلامعات احلهْمٔ٘ الطعْدٓ٘ ىعري بـساٛٗ االخـرتاع ّمـا يف    

م املهافـأٗ ّفكـًا ملـا ّزد    علنًا بأىُ ٓتعني التكٔد بَـرِ الػـسّط عيـد البـت يف اضـتشكا     .  سهنَا

.  مً ضْابط صسف مهافأٗ التنّٔص( خامطًا)مً الفكسٗ ( 4)ّالبيد ( 2)ّالبيد ( زابعًا)يف الفكسٗ 

 :ّتيص ٍرِ الػسّط علٙ ما ٓلٕ
 

أٌ ٓهــٌْ البشــح قــد ىػــس يف فٔػــرتط  عــً عــح علنــٕإذا نــاٌ االزلــاش قــد ىــتر  -1

الـرٖ  لـدٚ اجمللـظ العلنـٕ    املكبْلـ٘  ضنً أّعٔ٘ اليػـس  مصيف٘ ذلهن٘ علنٔ٘ دلل٘ 

 .ُقدَِّو إلُٔ طلب الرتغٔح

 

أٌ ٓــته حتهــٔه ّثٔكــ٘ فٔػــرتط ٓــته ىػــسِ إذا نــاٌ االزلــاش قــد ىــتر عــً عــح علنــٕ مل   -2

 :لٕا ّٓفكًا مل ُقدَِّو إلُٔ طلب الرتغٔحالرٖ الرباٛٗ أّ ّثٔك٘ االنتػاف مً قبل اجمللظ العلنٕ 
 

- أ فسٓـــل حتهـــٔه مـــً ثالثـــ٘  َو إلٔـــُ طلـــب الرتغـــٔحالـــرٖ ُقـــدِّ ُٓػـــهل اجمللـــظ العلنـــٕ 

       ٘ ــصًٓ يف دلــال اإلزلــاش مــً خــازز املؤضطــ ــاٛ املتنٔ املؤضطــات /ذلهنــني مــً العلن

 .املسغشٌْ/التعلٔنٔ٘ اليت ٓيتنٕ إلَٔا املسغح

- ب  .متٔص    حياط فسٓل التشهٔه نتابًٔا بأٌ الػسض مً التشهٔه ٍْ ميح مهافأٗ  

- ت  .ل أغلبٔ٘ احملهنني علٙ اضتشكاقَآػرتط الضتشكام املهافأٗ أٌ ٓتف 

 
 

ُ  فٔػـرتط  عً عح علنٕ  إذا مل ٓهً االزلاش قد ىتر -3 السكـًا عـح علنـٕ ّأٌ     أٌ ٓيـتر عيـ

ّفكًا للضـْابط املدزدـ٘    الرٖ ُقدَِّو إلُٔ طلب الرتغٔحٓته حتهٔه البشح مً قبل اجمللظ العلنٕ 

 .أعالِ( 2)يف الفكسٗ 
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 اجملالت العلنٔ٘ اليت ٓؤدٖ اليػس فَٔا إىل اضتشكام 

العلنٕ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّمً يف سهنَه مهافآت التنٔص 

 احلهْمٔ٘ يف اجلامعات الطعْدٓ٘

 

تتضـــنً ٍـــرِ الكاٜنـــ٘ اجملـــالت العلنٔـــ٘ يف تصصـــات العلـــْو التطبٔكٔـــ٘ ّتصصـــات العلـــْو   

اليػس فَٔـا إىل اضـتشكام مهافـآت اليػـس العلنـٕ املدصصـ٘       اإلىطاىٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ اليت ٓؤٍل 

  ٘ املػـاز  ّ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّمً يف سهنَه يف اجلامعات الطـعْدٓ٘ احلهْمٔـ

ّتتـألف الكاٜنـ٘ مـً دـصٜني ٓتضـنً      .  مً ضْابط صسف مهافـأٗ التنّٔـص  ( ثالجًا)إلَٔا يف الفكسٗ 

٘  ( ز)ّ( ب)ّ (أ)اجلـــصٛ األّل ميَـــا دـــداّل دلـــالت الفٝـــات       .  يف تصصـــات العلـــْو التطبٔكٔـــ

يف تصصـات العلـْو   ( ز)ّ ( ب)ّ ( أ)ّٓتضنً اجلصٛ الجاىٕ مً الكاٜن٘ دداّل دلـالت الفٝـات   

اإلىطــاىٔ٘ ّاالدتناعٔــ٘،  ّقــد زتبــت اجلــداّل يف نــل دــصٛ مــً دصٜــٕ الكاٜنــ٘ ّفكــًا للرتتٔــب        

    ٘ يف ( ز)ّ ( ب)ّ ( أ)فٝـات اجملـالت     ّمت تصـئف  .  األظدٖ ملطـنٙ التدصـص باللػـ٘ االزللٔصٓـ

ٕ   (C)ّ  (B)ّ (A)نل ددّل ّفكًا  ملطنٙ نل فٝ٘ باألسسف الالتٔئ٘ ٍّٕ  ّقـد  .  علـٙ التـْال

 :ت يف تصئف اجملالت الضْابط التالَٔ٘عاتُِّب

 

ّعلْو  تصئف اجملالت العلنٔ٘ يف مجٔع التدصصات عدا تصصات العلْو الػسعٔ٘ضْابط 

 اللػ٘ العسبٔ٘

 Journalمت تصـئف اجملـالت العلنٔـ٘ املتنٔـصٗ يف ٍـرِ التدصصـات ّفكـًا ملعامـل تـأثري اجمللـ٘            

Impact Factor         ٘بياٛ علٙ التعسٓـف املتبـع يف قْاعـد بٔاىـات معَـد املعلْمـات العلنٔـInstitute 

for Scientific Information (ISI) اليت تصدزٍا مؤضط٘ مثطٌْ زّٓرتش Thomson Reuters  . 

اجملــالت يف العلــْو التطبٔكٔــ٘ ّفكــًا للتصــئف املعنــْل بــُ يف قاعــدٗ  البٔاىــات   ٔــح مت تصــئف س

أمــا .  Science Citation Index Expandedاملعيْىــ٘ بــالفَسع املْضــع لالقتباضــات العلنٔــ٘   

باليطــب٘ للنذــالت يف العلــْو اإلىطــاىٔ٘ ّاالدتناعٔــ٘  فــته تــبو التصــئف املعنــْل بــُ يف قاعــدٗ    

ــ٘  البٔا ــات املعيْى ــو   .   Social Science Citation Indexى ــٙ ذل ــاٛ عل الرتتٔــب د اعتنــمت اّبي

  : لنذالت يف نل تصص يف ثالخ فٝات علٙ اليشْ التالٕل التياشلٕ
 



 اهلٔٝ٘ الْطئ٘ للتكْٓه ّاالعتناد األنادميٕ

 ّالكْاٜه الالشم٘ لتطبٔل ضْابط صسف مهافآت التنٔصاملالسل االضرتغادٓ٘ 
      

 

  15 

يف  (A)ّاملدزدـ٘ يف الفٝـ٘    مـً اجملـالت يف التدصـص   %( 10)تتضـنً أفضـل    :(أ)الفٝ٘ 

   .قاٜن٘ اجملالت املعتندٗ مً اهلٔٝ٘
 

يف األفضـلٔ٘  ( أ)اليت تلٕ دلالت الفٝ٘ %(10)تتضنً اجملالت اليت متجل الـ  :(ب) الفٝ٘

يف قاٜنـ٘ اجملـالت املعتنـدٗ     (B)ّقد أدزدت ٍرِ اجملالت يف الفٝ٘ .  يف ذات التدصص

  .  مً اهلٔٝ٘
 

تتضنً ٍرِ الفٝـ٘ بكٔـ٘ اجملـالت العلنٔـ٘ املدزدـ٘ يف التدصـص يف قاعـدتٕ         :(ز)الفٝ٘ 

يف قاٜنـــ٘  (C)ّقـــد أدزدـــت ٍـــرِ اجملـــالت يف الفٝـــ٘  .  أعـــالِػـــاز إلَٔنـــا البٔاىـــات امل

  .  اجملالت املعتندٗ مً اهلٔٝ٘

 

  تصئف اجملالت يف تصصات العلْو الػسعٔ٘ ّعلْو اللػ٘ العسبٔ٘ضْابط 

ىعسًا خلصْصٔ٘ ٍرِ التدصصات فإىُ لٔظ مـً املتْقـع أٌ تعَـس دلالتَـا العلنٔـ٘ ضـنً قـْاٜه        

ــ٘ الــيت أغــري إلَٔــا أعــالِ   تصــئف اجملــالت   ــصٗ هلــرِ     .  العاملٔ ــ٘ ىػــس متنٔ ــْفس أّعٔ ّذلــو لعــدو ت

تصئف اجملالت العلنٔـ٘ يف ٍـرِ التدصصـات يف     فكد متّلرلو .  التدصصات بػري اللػ٘ العسبٔ٘

 :ثالخ فٝات ّفكًا للضْابط التالٔ٘

 

  ٍ٘ٝرِ الفٝ٘ تتضنً  (: أ)الف  ٘ تـدخل  الـيت   دلالت العلْو الػسعٔ٘ ّعلْو اللػـ٘ العسبٔـ

يف قاٜنــ٘ اجملــالت املعتنــدٗ   (C)أّ (B)أّ (A)تعَــس يف الفٝــات ّ (ISI)يف تصــئف الـــ 

 . مً اهلٔٝ٘ يف أٖ تصص

 

  ٘ٝاملطـتْفٔ٘  دلـالت العلـْو الػـسعٔ٘ ّعلـْو اللػـ٘ العسبٔـ٘       ٍرِ الفٝ٘ تتضنً  (:ب)الف

٘ )لػـسّط التطـذٔل     Thomsonيف قْاعـد البٔاىـات الـيت تْفسٍـا مؤضطـ٘       ( الفَسضـ

Reuters ّٕاليت تػرتط ما ٓل: 

 

 .االىتعاو يف اليػس ّفكًا  لإلطاز الصمو الرٖ ٓيص علُٔ ىعاو اجملل٘ (1
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 :ميَا ما ٓلّٕ التكٔد بكْاعد اليػس املتعازف علَٔا (2

 

 .أٌ ٓدل عيْاٌ اجملل٘ دالل٘ ّاضش٘ علٙ مضنْىَا -

 . أٌ تصف عيآًّ املكاالت ذلتْٓاتَا ّضْح -

 . أٌ تتضنً مطتدلصات املكاالت ّصفًا مْدصًا ّّاضشًا حملتْٚ املكال -

 .أٌ تتضنً املكاالت معلْمات مسدعٔ٘ نامل٘ -

 .أٌ تيػس اجملل٘ العيْاىني الهامل٘ ملؤلفٕ املكاالت -

 

األصــل ٍــْ اغــرتاط أٌ تهــٌْ لػــ٘ اليػــس ٍــٕ اللػــ٘ االزللٔصٓــ٘ باعتبازٍــا اللػــ٘    (3

ٕ   األنجس زّادـًا علـٙ املطـتْٚ العـامل     ّميهـً قبـْل   .  ٕ يف أّضـاط البشـح العلنـ

ــات      ــ٘ معلْمـ ــسط أٌ تتضـــنً اجمللـ ــ٘ بػـ ــ٘ االزللٔصٓـ ــري اللػـ ــْزٗ بػـ اجملـــالت امليػـ

علنًا بأٌ التْدُ باليطب٘ للعلْو الطبٔعٔ٘ علـٙ  .  مسدعٔ٘ نامل٘ باللػ٘ االزللٔصٓ٘

    ٘ ــ ّيف املكابــل فإىــُ مــً  .  ّدــُ اخلصــْ  ٍــْ أٌ ٓهــٌْ اليػــس باللػــ٘ اإلزللٔصٓ

العلــْو اإلىطــاىٔ٘ الــيت تيػــس بػــري اللػــ٘  ّ هــً قبــْل دلــالت الفيــٌْ ّا داباملن

 .يف مجٔع األسْال جيب أٌ تهتب قاٜن٘ املسادع باللػ٘ االزللٔصّٓ٘.  االزللٔصٓ٘

 

أٌ ٓهٌْ التشهٔه لليػس مً قبل ىعساٛ يف التدصـص ّٓضـنً دـْدٗ البشـْخ      (4

 .نفآ٘ املسادع املطتيد إلَٔاّ امليػْزٗ

 

 .بُ أٌ ٓػاز يف نل مكال٘ بكدز اإلمهاٌ إىل مصادز متْٓل البشح مً املْصٙ (5

 

 .مدٚ إثساٛ اجملل٘ لكْاعد البٔاىات العلنٔ٘ يف دلال التدصص (6

 

ــؤلفٕ املكــاالت     (7 ــسايف مل ــع اجلػ ــع إمهاىٔــ٘ قبــْل     ّ اتطــاع التْشٓ حملــسزٖ اجمللــ٘ م

اجملــالت اإلقلٔنٔــ٘ يف سالــ٘ تكٔــدٍا بػــهل صــازو باملعــآري األخــسٚ لػـــسّط         

 .التطذٔل

 

 . مدٚ االضتػَاد باألعنال الطابك٘ ملؤلفٕ املكاالت امليػْزٗ يف اجملل٘ (8
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  ٍ٘ٝرِ الفٝ٘ اجملالت املطتْفٔ٘ للػسّط التالٔ٘ تتضنً :(ز)الف: 

 

 .أٌ تهٌْ اجملل٘ صادزٗ عً مؤضط٘ تعلٔنٔ٘ أّ ٍٔٝ٘ علنٔ٘ متدصص٘ (1

 

ــالل      (2 ــهل دّزٖ دٌّ اىكطـــاع خـ ــ٘ ميتعنـــًا بػـ ــٌْ صـــدّز اجمللـ الـــجالخ  أٌ ٓهـ

 .الطيْات األخريٗ

 

أٌ ٓهٌْ قـد صـدز مـً اجمللـ٘ مـا الٓكـل عـً ضـت٘ أعـداد ّأٌ ٓهـٌْ قـد مضـٙ              (3

 .علٙ أّل إصداز هلا ثالخ ضيْات علٙ األقل

    

 .ISSNأٌ تهٌْ اجملل٘ مطذل٘ دّلًٔا ّأٌ ٓهٌْ هلا زقه إٓداع دّلٕ  (4

 

 .أٌ تهٌْ للنذل٘ قْاعد ّضْابط لليػس معلي٘ (5

  

ٝـــ٘ حتسٓـــس مـــً ذّٖ اخلـــربٗ يف البشـــح العلنـــٕ يف دلـــال  أٌ تهـــٌْ للنذلـــ٘ ٍٔ (6

 .تصص اجملل٘

 

 .أٌ تهٌْ البشْخ امليػْزٗ يف اجملل٘ لباسجني مً ديطٔات ّدَات رلتلف٘ (7

 

أٌ تتبيٙ اجملل٘ التيْع يف التشهٔه مً خالل االضتعاى٘ مبشهنني مً ديطٔات  (8

 .ّدَات رلتلف٘

 

ــسٗ ّتكئـــات      (9 ــالٔب املعاصـ ــتددو اجمللـــ٘ األضـ ــل مـــع   أٌ تطـ املعلْمـــات يف التْاصـ

ــ٘      ــٙ الػــبه٘ العاملٔ ( االىرتىــت)البــاسجني ّاحملهنــني ّأٌ ٓهــٌْ هلــا مْقــع عل

ًُ البــاسجني مــً الْصــْل مللدصــات األعــاخ مــً خــالل البشــح اليصــٕ           َُٓنهِّــ

 .بْاضط٘ ذلسنات البشح اإللٔهرتّىٔ٘
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ُِٓعَنُل بتصئف اجملـالت العلنٔـ٘ يف مجٔـع التدصصـات عـدا تصصـات العلـْو الػـسعٔ٘ ّعلـْو          

ملـدٗ ثــالخ ضـيْات مــً بدآــ٘   ّفكــًا للكاٜنـ٘ املدزدــ٘ فٔنـا ٓلــٕ   ( أ،ب،ز)يف الفٝـات  اللػـ٘ العسبٔــ٘  

تطبٔــل ىعــاو مهافــآت التنٔــص ّٓــته حتــدٓح التصــئف بعــد ذلــو ّفكــًا  خــس إصــدازات قْاعــد  

 .يف سٔيُ Institute for Scientific Information (ISI)د املعلْمات العلنٔ٘ بٔاىات معَ

 
  

ُِٓعَنــُل بتصــئف اجملــالت يف تصصــات العلــْو الػــسعٔ٘ ّعلــْو اللػــ٘ العسبٔــ٘ ّفكــًا للضــْابط      

ٍرِ الْثٔك٘ ملدٗ ثالخ ضيْات مً بدآ٘ تطبٔـل ىعـاو مهافـآت التنٔـص،     فٔنا تكدو مً املدزد٘ 

أ، ب، )ملتَا معامل٘ اجملالت األخسٚ سطب ظَْزٍـا يف أٖ مـً الفٝـات الـجالخ     ّمً ثه تته معا

بيــاٛ علــٙ التعسٓــف املتبــع يف قْاعــد   Journal Impact Factorّفكــًا ملعامــل تــأثري اجمللــ٘  ( ز

    ٘ الـيت تصـدزٍا    Institute for Scientific Information (ISI)بٔاىـات معَـد املعلْمـات العلنٔـ

 .  Thomson Reuters مؤضط٘ مثطٌْ زّٓرتش
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 قاٜن٘ اجملالت العلنٔ٘ اليت ٓؤدٖ اليػس فَٔا إىل اضتشكام

العلنٕ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّمً يف سهنَه مهافآت التنٔص 

 احلهْمٔ٘ يف اجلامعات الطعْدٓ٘

 


