جامعة بورسعيد
قطاع انئب رئيس اجلامعة
لش ئون ادلراسات العليا والبحوث
الإدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث

نموذج " ج"
استمارة تقييم للسادة املتقدمين لنيل جائزة الجامعة التقديرية لعام ............
في مجال العلوم ..........................
اسم املتقدم أ.د ........................................................................ /
عناصرالتحكيم

رقم املتقدم )..........( :

الدرجة الدرجة
النهائية

أ-النشر العلمي الدولي واملحلي:
H-index .1
( مجمل االنتاج العلمي )
 .2مجمل عدد االستشهادات لالبحاث
 .3مجموع Impact Factor
(مجمل االنتاج العلمي)

40
20
10
10

ب – النشاط العلمي

38

 -1الرسائل العلمية املجازة واملؤلفات العلمية املنشورة في
مجال التخصص من غير كتب التدريس منشورة بواسطة
دور نشر عاملية معروفة.

16

 -2الحصول على براءات اختراع

4

 - 3جوائز وتقدير علمي أكاديمي

10
 -4املؤتمرات العلمية (رئيس جلسة أو متحدث مدعو
) (Invited Speakerأو محكم)
 -5االشتراك في أسر تحرير دوريات علمية مفهرسة مدرجة
في قاعدة بيانات Scopus

ج – النشاط املجتمعي
 -1مشروعات بحثية ذات مردود مجتمعي وممولة من
وزارة البحث العلمي أو االكاديمية أو جهات تمويل دولية
 -2املشاركة في أنشطة لخدمة الجامعة مثل تقلد وظائف
قيادية أو إدارة وحدات ومراكز الجامعة
 -3أنشطة أخرى لخدمة املجتمع مثل :االشتراك في
الجمعيات العلمية الدولية واللجان واملجالس القومية
والدولية واعداد دراسات تطبيقية ذات مردود إقتصادي
أو بيئي يخدم املجتمع.

االجمالي

مالحظات

4
4

(درجتان) لكل معامل  H-Indexواحد بحد أقص ى 20
درجة
)درجة) لكل  50استشهاد بحد أقص ى  10درجات
(درجة) لكل معامل تأثير واحد بحد أقص ى  10درجات

( 5درجات) للرسائل بواقع درجة واحدة لكل خمسة
رسائل
( 5درجات) للكتاب
(درجتين) في حالة املشاركة في فصل في كتاب
( 4درجات) لكل براءة اختراع مسجلة باسم جامعة
بورسعيد
جائزة الجامعة
التشجيعية
( 3درجات)

جائزة عاملية أو
إقليمية
( 4درجات)

بواقع (درجة واحدة) لكل مؤتمر
بواقع (درجة واحدة) لكل مجلة

22
10
6

بواقع ( 5درجات) لكل مشروع
(درجتان) لكل عنصر
(درجتان) لكل عنصر

6

100

تقدير علمي دولي أو ) (D.Sc.أو
زمالة املؤسسات العلمية
الدولية املرموقة أو دكتوراه
فخرية ( 3درجات)

جامعة بورسعيد
قطاع انئب رئيس اجلامعة
لش ئون ادلراسات العليا والبحوث
الإدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث

نموذج " ج "
استمارة التقدم لجائزة الجامعة التشجيعية لعام ............
اسم المتقدم أ.د  ......................................................................... /رقم المتقدم )..........( :
عناصرالتحكيم
أ -النشرالعلمي الدولي:
H-index .1
( مجمل االنتاج العلمي )
 .2مجمل عدد االستشهادات لالبحاث
 .3مجموع Impact Factor
(مجمل االنتاج العلمي)
ب –التقييم العلمي
تصنيف املجلة ( 6درجات لكل بحث)
تقييم البحث في حالة النشر في مجالت عاملية أو ما
يعادلها باللغة العربية:
دور الباحث في البحوث :عدد املشاركين في البحث
(( 2 = )3-1درجتان)
(1 = )6-4
(أكثر من 0.5 = )6
ج –التقديرالعلمي
 جوائز براءة إختراع املشاركة بتقديم أبحاث في مؤتمرات دولية التحكيم ملجالت علميةاالجمالي

الدرجة
النهائية
45
35
10
10
40

مالحظات

الدرجة

موقع Scopus
( 5درجات) لكل معامل  H-Indexواحد بحد أقص ى
 35درجة
) درجتان) لكل  50استشهاد بحد أقص ى  10درجات
(درجة) لكل معامل تأثير واحد بحد أقص ى  10درجات

1

2

رقم البحث
3

30

10
15
بواقع ( 3درجات) لكل عنصر
15
100

4

5

جامعة بورسعيد
قطاع انئب رئيس اجلامعة
لش ئون ادلراسات العليا والبحوث
الإدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث

نموذج " ج"
استمارة تقييم للسادة املتقدمين لنيل جائزة أحسن رساله (ماجستير/دكتوراه)
في العلوم لعام ......
اسم املتقدم أ.د ............................................ /
عناصرالتحكيم

رقم املتقدم )..........( :
الدرجة
النهائية

مالحظات

الدرجة

التقييم العلمي
تصنيف املجالت لألبحاث املستللصة من الرسالة في
حالة النشرفي مجالت عاملية أو ما يعادلها باللغة
العربية:

تقييم البحث
80

20

25

30

التقديرالعلمي واألنشطة
 -تسجيل براءة اختراع مسجلة باسم جامعة بورسعيد

20

 املشاركة بتقديم أبحاث في مؤتمرات محليه أو دوليةاالجمالي

100

بو اقع ( 10درجة) لكل عنصر

35

