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معايير تقييم تطور االداء البحثي للباحثين في جامعة القدس
تم تقسيم المعايير الى أربعة اقسام وتم وضع اوزان لكل قسم حيث يكون المجموع من الف نقطة:
القسم الول:هيكلية المجموعات :يتعلق بالمجموعات من حيث تشكيلها واحتوائها على طلبة باحثين او طلبة متدربين.

مثل :يراعى االهتمام بدرجة زيادة الخبرة البحثية وتوسيع قاعدة المجتمع البحثي فيالجامعة وتطوير القرات البحثية عند المدرسين
الجدد والطلبة.

الوزن بالدرجات( 100نقطة)

الموضوع
1

عضوية الباحث في مجموعة او اكثر

2

عدد اعضاء المجموعة البحثية وتنوع الرتب والتخصصات

3

عدد طلبة الماجستيرالنشيطين في المجموعة البحثية

4

عدد طلبة البكالوريوس المتدربين في المجموعة ( مشاريع التخرج)

5

اهمية عمل المجموعة للمجتمع الفلسطيني

6

الشراكة مع مؤسسات محلية ،اقليمية وعالمية

7

معدلنموالمجموعة (عدداألفرادالجددفيكلعاممقارنةبمنيخرج)

8

عددساعاتالتدريبالتي تقدمهاالمجموعةألفرادهاوألفرادالمجموعاتاألخرى

القسم الثاني:يتعلق باالبحاث المنشورة ألفراد المجموعة بعد استحداثها :قياس انتاج الباحثين والمجموعات البحثية.
الموضوع
1

عدد االبحاث المنشورة

2

مكان النشرللمقاالت العلمية:

الوزن بالدرجات ( )700نقطة

مجلة عالمية ذات عامل تأثير:

يجب األخذ بعين االعتبار ما يلي :
-ISSN

-Impact Factor

)-Indexing (PubMed line for instance

-Handling of Publishers rather than Journals
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مجلة عالمية بدون عامل تأثير

مجلة عربية ذات مستوى
مجلة عربية محكمة

مجلة فلسطينية
نشركتب:

نشر كتاب في دار نشر مرموقة وذات مستوى عالمي

نشر فصل من كتاب في دار نشر مرموقة وذات مستوى عالمي

نشر كتاب في دار نشر عربية مرموقة

نشر كتاب في دار نشر عربية أو فلسطينية عادية

3

تأثيرالبحث:

البحث له تأثير وتطبيق عالمي

البحث له تأثير وتطبيق في فلسطين

4

براءة االختراع الفراد المجموعة بعد االنشاء:
براءة اختراع مسجلة في فلسطين

براءة اختراع مسجلة في خارج فلسطين

براءة اختراع غيرمسجلة

براءة اختراع مع منتج

براءة اختراع بدون منتج
5

انتاج عن المجموعة يمكن تسويقه ( االرباح المتوقعة)
عرضاألبحاث في بوستراتأومداخلها شفوية في مؤتمرات محلية ،إقليمية وعالمية

6

ابحاث مشتركة مع باحثين من خارج الجامعة

7

ترتيب الباحثين في االبحاث المنشورة

القسم الثالث :تقييماألنشطة المتعلقة بالتحكيم والمشاركة في تحرير المجالت العلمية المرموقة.
الوزن بالدرجات ( 100نقطة)

الموضوع
1

رئاسة جلسة في مؤتمرات محلية ،اقليمية وعالمية

2

العضوية في اللجان العلمية في مؤتمرات محلية ،اقليمية وعالمية

3

العضوية عي جمعيات علمية متخصصة
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4

عدد االبحاث التي يحكمها الباحث في مجالت ومؤتمرات

5

عمل الباحث كرئيس او عضو هيئة تحرير مجلة

القسم الرابع :يتعلق بانشطة البحث العلمي :االهتمام بتقوية بنية البحث العلمي وانخراط الباحثين محليا ودوليا وعمل شراكات
وانعكاسه على مجتمع الجامعة والمجتمع بشكل عام.
الموضوع
1

اعداد ندوات ومؤتمرات

2

المشاركة في ندوات ومؤتمرات

3

عمل بوسترات في نهاية الفصل

4

عمل ايام تنشيط البحث العلمي

5

تطوير مشاريع والحصول على تمويلداخلي اوخارجي

6

استحداث مختبرات أواستحداثوتطويرمختبراتبحثية

7

عمل نشرات ورقية او الكترونية حول االبحاث والباحثين

8

عمل معارض علمية

9

اي نشاط مجتمعي علمي مثل برامج زيارات لطالب المدارس

الوزن بالدرجات( 100نقطة) اذا تم انجاز
خمس أنشطة

 10عملدوراتتدريبية
 11مقابالتتلفزيونية
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