
  : والتفوق   التشجيعية سوهاج جامعة جوائز تقييم نموذج
  -----  قطاع  ------------ كلية ------------------ المتقدم اسم

  الدرجة   مالحظات   والتفوق  التشجيعية جائزتا

  اقصى  بحد   ) وحدة لكل  درجتان(  للمتقدم H index قيمة) 1(
  درجات  10

  

1-        
 لكل   درجة  5(  الممنوحة  العلمية  الرسائل  عدد)  2(

  ). رسالة
  اقصى  بحد 
  درجة 25

  

1-        
2-        
3-        
)  Impact Factor(  تأثير  معامل   ذات  البحوث  عدد)  3(
  ). بحث لكل درجة 10(

  اقصى  بحد 
  درجة 100

  

1-        
2-        
3-        
  7( تأثير معامل بدون  دولية  مجالت في البحوث عدد ) 4(

  ). بحث  لكل درجات
  اقصى  بحد 
  درجة 70

  

1-        
2-        
3-        
  5(  محليةً   مجالت   في   المنشورة  البحوث   عدد )  5(

  ). بحث  لكل درجات
  اقصى  بحد 
  درجة 50

  

1-        
2-        
3-        
/ كتاب  في   فصل(  المؤلفة  الكتب   عدد )  6(  المترجمة ) 

 درجة   20. (عالمية  او  قومية  نشر  دور  في  والمنشورة
  ) فصل لكل درجات  10  \ كتاب لكل

  اقصى  بحد 
  درجة 100

  

1-        
2-        
3-        
  أقصى  بحدٍ   ). مؤتمر لكل درجات 3( خارجية  مؤتمرات حضور) 7(

  درجة 30
  

1-        
2-        
3-        
  أقصى  بحدٍ   ). مؤتمر لكل  درجتان(  داخلية مؤتمرات حضور) 8(

  درجة 20
  

1-        
2-        
3-        



  المجتمعية   أو  التعليمية  أو  البحثية   المشروعات  عدد)  9(
  ). مشروع لكل درجة 15(

  أقصى  بحدٍ 
  درجة 30

  

1-        
2-        
3-        
  أو   المحلية  الندوات  في   الحضور  أو  المشاركة)  10(

  درجة (  المتقدم  فيها  شارك  التي   العمل   وورش  الدولية
  ). ندوةٍ  لكل واحدة

  أقصى  بحدٍ 
  درجات  10

  

1-        
2-        
3-        
  أقصى  بحدٍ   ). واحدة لكل درجة 25( االختراع براءات ) 11(

  درجة 50
  

1-        
2-        
3-        
  عالقة   ذات  مجاالت   في  المتقدم  مساهمة  دالئل)  12(

  ). دليل لكل واحدة درجة( المجتمع وخدمة البيئة بتنمية
  أقصى  بحدٍ 
  درجة 10

  

1-      
2-        
3-        
  الهيئات   في  المتقدم  تحكيم/عضوية  دالئل)  13(

  في   والمصنفة  بالتخصص  العالقة  ذات  العلمية  والمجالت

ISI   و  Scopus  لكل   واحدة  درجة(  العالي  التعليم  أو  

  ). عضوية 

  أقصى  بحدٍ 
  درجات  10

  

1-      
2-        
3-        
  لكل   درجات  خمس(  والدولية  القومية  الجوائز)  14(

  ).   جائزة
  أقصى  بحدٍ 
  درجة 20

  

1-        
2-        
3-        
 وتطوير  الجامعية األنشطة في المتقدم مشاركة دالئل) 15(

/   لجان/  المؤتمرات  تنظيم/  المؤسسي التميز/  الجودة( الجامعة
  ) نشاط لكل درجة........) ( وحدات

 أقصى بحدٍ 
  درجة 15

  

  : الجوائز  لمنح األدنى الحد : مالحظات

  ) العملية للكليات % 60/  النظرية للكليات % 50(  التشجيعية  للجائزة

  ) العملية للكليات % 70/  النظرية  للكليات % 60( للتفوق لجائزة

     درجة اعلى  يحقق  الذي للمتقدم  الجائزة  تمنح



  التحكيم  لجنة أعضاء توقيع

               التوقيع                                 االسم
  : والتقديرية والتفوق   التشجيعية سوهاج جامعة جوائز تقييم نموذج

  -----  قطاع  ------------ كلية ------------------ المتقدم اسم
  الدرجة   مالحظات   التقديرية  الجائزة

  اقصى  بحد   ) وحدة لكل واحدة درجة(  للمتقدم H index قيمة) 1(
  درجات  20

  

1-        
 لكل   درجة  5(  الممنوحة  العلمية  الرسائل  عدد)  2(

  ). رسالة
  اقصى  بحد 
  درجة 50

  

1-        
2-        
3-        
)  Impact Factor(  تأثير  معامل   ذات  البحوث  عدد)  3(
  ). بحث لكل درجة 10(

  اقصى  بحد 
  درجة 150

  

1-        
2-        
3-        
  5( تأثير معامل بدون  دولية  مجالت في البحوث عدد ) 4(

  ). بحث  لكل درجات
  اقصى  بحد 

  درجة 100
  

1-        
2-        
3-        
  2(  محليةً   مجالت   في   المنشورة  البحوث   عدد )  5(

  ). بحث  لكل درجات
  اقصى  بحد 
  درجة 50

  

1-        
2-        
3-        
/ كتاب  في   فصل(  المؤلفة  الكتب   عدد )  6(  المترجمة ) 

 درجة   10. (عالمية  او  قومية  نشر  دور  في  والمنشورة
  ) فصل لكل درجات 5  \ كتاب لكل

  اقصى  بحد 
  درجة 100

  

1-        
2-        
3-        
  أقصى  بحدٍ   ). مؤتمر لكل درجات 2( خارجية  مؤتمرات حضور) 7(

  درجة 20
  

1-        
2-        
3-        
  أقصى  بحدٍ   ). مؤتمر لكل درجة(  داخلية مؤتمرات حضور) 8(

  درجة 10
  



1-        
2-        
3-        
  المجتمعية   أو  التعليمية  أو  البحثية   المشروعات  عدد)  9(
  ). مشروع لكل درجة 15(

  أقصى  بحدٍ 
  درجة 150

  

1-        
2-        
3-        
  أو   المحلية  الندوات  في   الحضور  أو  المشاركة)  10(

  درجة (  المتقدم  فيها  شارك  التي   العمل   وورش  الدولية
  ). ندوةٍ  لكل واحدة

  أقصى  بحدٍ 
  درجات  25

  

1-        
2-        
3-        
  أقصى  بحدٍ   ). واحدة لكل درجة 25( االختراع براءات ) 11(

  درجة 50
  

1-        
2-        
3-        
  عالقة   ذات  مجاالت   في  المتقدم  مساهمة  دالئل)  12(

  ). دليل لكل واحدة درجة( المجتمع وخدمة البيئة بتنمية
  أقصى  بحدٍ 
  درجة 25

  

1-      
2-        
3-        
  الهيئات   في  المتقدم  تحكيم/عضوية  دالئل)  13(

  في   والمصنفة  بالتخصص  العالقة  ذات  العلمية  والمجالت

ISI   و  Scopus  لكل   واحدة  درجة(  العالي  التعليم  أو  

  ). عضوية 

  أقصى  بحدٍ 
  درجات  25

  

1-      
2-        
3-        
  لكل   درجات  خمس(  والدولية  القومية  الجوائز)  14(

  ).   جائزة
  أقصى  بحدٍ 
  درجة 25

  

1-        
2-        
3-        
/   الجودة(  الجامعية األنشطة في المتقدم مشاركة دالئل) 15(

..........) وحدات/  لجان/   المؤتمرات  تنظيم/  المؤسسي التميز
  )   نشاط لكل  درجتان(

 أقصى بحدٍ 
  درجة 50

  

 مراكز أو معامل / اكاديمية برامج/  علمية  اقسام  إنشاء) 16(
  ايداع رقم  ذات( علمية  مجالت/  خاص طابع ذات وحدات  /تميز

  ) نشاط لكل  درجة عشرون)  ( ومطبوع الكتروني

 أقصى بحدٍ 
  درجة 50

  

   أقصى بحدٍ   عشر( والوحدات المراكز ورئاسة القيادية المناصب) 17(



  درجة 50  )نشاط لكل درجات
  العلمية  الجمعيات  لجان او ادارة مجالس عضوية) 18(

  ) نشاط لكل درجات عشر(  والدولية القومية والمجالس
 أقصى بحدٍ 
  درجة 50

  

  . العملية للكليات % 75/  النظرية  للكليات % 65: الجائزة لمنح األدنى  الحد 

     درجة اعلى  يحقق  الذي للمتقدم  الجائزة  تمنح
 


