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 2هرفق رقن 
 جائزة جاهعت القذس للبحث العلوي

 
حعهٍ عًبدة انبحذ انعهًٙ صُٕٚب عٍ صٕائز نخكشٚى انبحذ انعهًٙ ٔيضٛشحّ فٙ صبيعت انمذس فٙ شٓش اكخٕبش يٍ كم عبو عٍ 

انُخبس انبحزٙ انًُشٕس فٙ انعبو االكبدًٚٙ انضببك ٔحضخخذو يعبٚٛش حمٛٛى انببحذ انًمخشحت يٍ ػًٍ نضُت يخخظظت احًج 

. فٙ حمٛٛى انُخبس انبحزٙ 5ٔ يٕػحت فٙ يشفك  2016عًهٓب فٙ عبو 
 

: تعليواث الجائزة
. حُضهى انضٕائز فٙ إحخفبل خبص ححج سعبٚت األصخبر انذكخٕس سئٛش انضبيعّ فٙ بذاٚت انفظم انذساصٙ انزبَٙ .1
صٕف حشًم ْزِ انضٕائز حكشٚى انًضٕٓد انعهًٙ انًٕرك فٙ حمشٚش عًبدة انبحذ انعهًٙ نهعبو االكبدًٚٙ انضببك  .2

. نهببحزٍٛ االفشاد ٔحمذٚى ؽهببث حششح يٍ لبم انًضًٕعبث انبحزٛت ٔ يششفٙ سصبئم انًبصضخٛش
صٕف حشكم عًبدة انبحذ انعهًٙ نضُت يخخظت يكهفت يٍ سئٛش انضبيعت نخمٛٛى انُخبس انبحزٙ انًمذو يٍ ببحزٙ صبيعت  .3

 .انمذس فٙ حمشٚش عًبدة انبحذ انعهًٙ انضُٕ٘ ٔعٍ ؽشٚك ؽهببث انًضًٕعبث انبحزٛت ٔيششفٙ سصبئم انًبصضخٛش
ٔ يٕػحت فٙ  2016انًمخشحت يٍ ػًٍ نضُت يخخظظت احًج عًهٓب فٙ عبو " حمٛٛى انببحذ"صٕف حضخخذو يعبٚٛش  .4

. فٙ حمٛٛى انُخبس انبحزٙ نهببحزٍٛ االفشاد 5يشفك 
ٚخى حمٛٛى انُخبس انبحزٙ نهببحزٍٛ يٍ لبم انهضُت انًكهفت ببداسة انضٕائز بحٛذ ٚمخظش دٔس عًبدة انبحذ انعهًٙ عهٗ  .5

. حٕفٛش انذعى انفُٙ نٓب ٔحُفٛز لشاساحٓب دٌٔ انخذخم بعًهٓب أٔ انخأرٛش عهٛٓب
 .أُخخٛش ْزا انخكشٚى يٍ أصم ححمٛك سصبنت صبيعت انمذس فٙ خذيت انبحذ انعهًٙ ٔانًضخًع انًحهٙ .6
لذ حضخزُٙ انهضُّ بعغ انًُشٕساث أٔ األبحبد انخٙ حخعبسع يع انضٛبصّ انعبيّ انًخبعّ فٙ صبيعت انمذس يزم  .7

 . انًُشٕساث انًشخشكّ يع صٓبث يشفٕػّ يٍ انضبيعّ ٔانًضخًع انًحهٙ
حشفع انهضُّ حٕطٛبحٓب انٗ عًٛذ انبحذ انعهًٙ ٔ يضبعذ انشئٛش نهبحذ ٔانخطٕٚش ٔاإلبذاع  ٔيٍ رى حشفع انٗ سئٛش  .8

 .انضبيعت نهًظبدلت بعذ االؽالع عهّٛ أٔال يٍ ٔحعهٍ انُخبئش سصًٛب فٙ انحفم انضُٕ٘ بعذ حبهٛغ انفبئزٍٚ ببنُخبئش

 جائزة أفضل بحث  هنشور خالل العام األكاديوي السابق: أوال
 راث ISI or Scopusحًُح ْزِ انضبئزِ نهبحذ انًُشٕسفٙ يضهت عهًٛت يحكًت ٔيظُفت فٙ لبعذة بٛبَٛت يشيٕلت يزم  .1

  يشحفع اخزٍٚ بعٍٛ االعخببس يعبيم انخبرٛش نهًضالث انعهًٛت فٙ كم حخظضimpact factorيعبيم 
 حًُح صبئزة نهخخظظبث انعهًٛت ٔاخشٖ نهعهٕو االدبٛت ٔاالصخًبعٛت ٔااللخظبدٚت .2
 صٕف ٚبخز اًْٛت انبحذ انًُشٕس نهًضخًع انًحهٙ ٔنضبيعت انمذس فٙ عٍٛ االعخببس عُذ انخمٛٛى .3
 إرا كبَج انًمبنّ انًُشٕسِ يشخشكّ بٍٛ عذد يٍ انببحزٍٛ، حمضى انضبئزِ عهٗ انببحزٍٛ انًشخشكٍٛ يٍ صبيعت انمذس فمؾ .4
. ٚعخبش انخمشٚش انضُٕ٘ نعًبدة انبحذ انعهًٙ ْٕ انًشصعٛت الخخٛبس انًُشٕساث االفؼم .5
صخأخز انهضُّ انًششفّ عهٗ اإلخخٛبس حشحٛب انببحزٍٛ ٔيٕلعٓى فٙ انبحذ انًُشٕس بعٍٛ اإلعخببس، ٔصخعهم انخٕطٛت  .6

 . ارا حًج انًضبئهتٔصبب اإلخخٛبس أٔ اإلصخبعبد نهًضخًع انبحزٙ
 

: جائزة أنشط هجووعه بحثيه: ثانيا
 حًُح ْزِ انضبئزِ ألَشؾ يضًٕعت بحزّٛ أظٓشث َشبؽ بحزٙ يًٛز خالل انعبو األكبدًٚٙ انضببك

ٔإعبدحّ نعًبدة انبحذ ( 1ًَٕرس )عهٗ انًضًٕعّ انعهًّٛ انًعُّٛ بٓزِ انضبئزِ حعبئت انًُٕرس انًخظض نٓزِ انضبئزِ  .1

. انعهًٙ فٙ االٔلبث انًعهٍ عُٓب فٙ حُّٛ
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صخأخز انهضُّ انًششفّ عهٗ اإلخخٛبس انًعبٚٛش انًعخًذِ نخمٛٛى أداء انبحذ انعهًٙ ٔانخٙ أعخًذث يٍ خالل نضُّ يخخظّ  .2

، ٔصخعهم انخٕطٛت ٔصبب اإلخخٛبس أٔ اإلصخبعبد نهًضخًع 24/9/2016ٔحى حعًًٛٓب عهٗ انًضخًع انبحزٙ فٙ حبسٚخ 

 انبحزٙ
 
 :جائزة أفضل رسالت هاجستير في كل كليت هن كلياث الجاهعه الوختلفه: ثالثا

حًُح ْزِ انضبئزِ ألفؼم سصبنت يبصضخٛش َٕلشج  خالل انعبو األكبدًٚٙ فٙ كم كهٛت يٍ كهٛبث انضبيعت انًخخهفّ أٔ  .1

. فٙ أحذ يعبْذْب ٔ َخش عُٓب يُشٕس بحزٙ فٙ يضهت يحكًت أ يذاخهت بحزٛت فٙ يؤحًش يشيٕق
ٔإعبدحّ نعًبدة انبحذ ( 2ًَٕرس )عهٗ انًششفٍٛٛ انًعٍُٛٛ بٓزِ انضبئزِ حعبئت انًُٕرس انًخظض نٓزِ انضبئزِ  .2

. انعهًٙ
انًعبٚٛش انًعخًذِ نخمٛٛى أداء انبحذ انعهًٙ ٔانخٙ أعخًذث يٍ خالل نضُّ يخخظّ صخأخز انهضُّ انًششفّ عهٗ اإلخخٛبس  .3

، ٔصخعهم انخٕطٛت ٔصبب اإلخخٛبس أٔ اإلصخبعبد نهًضخًع 24/9/2016ٔحى حعًًٛٓب عهٗ انًضخًع انبحزٙ فٙ حبسٚخ 

. انبحزٙ
 

: جائزة أنشط باحث في كل كليت هن كلياث الجاهعه الوختلفه: رابعا
.   حًُح ْزِ انضبئزِ ألَشؾ ببحذ فٙ كم كهٛت يٍ كهٛبث انضبيعّ انًخخهفّ .1
حًُح انضبئزة نهببحذ طبحب اكبش عذد يٍ انًُشٕساث انبحزٛت فٙ يضالث يظُفت ٔيذاخالث بحزٛت يُشٕسة فٙ  .2

 يؤحًشاث يشيٕلت
 .ًٚكٍ أٌ حضخزُٗ انكهٛت انخٙ حظم أحذ أعؼبئٓب عهٗ انضبئزِ األٔنٗ يٍ ْزِ انضبئزِ .3
صٕف ٚعخًذ انخمشٚش انضُٕ٘ نعًبدة انبحذ انعهًٙ انًشصعٛت نخمٛٛى انُخبس انبحزٙ نببحزٍٛ صبيعت انمذس فٙ يخخهف  .4

. انكهٛبث
انًعبٚٛش انًعخًذِ نخمٛٛى أداء انبحذ انعهًٙ ٔانخٙ أعخًذث يٍ خالل نضُّ يخخظّ صخأخز انهضُّ انًششفّ عهٗ اإلخخٛبس  .5

. ، ٔصخعهم انخٕطٛت ٔصبب اإلخخٛبس أٔ اإلصخبعبد نهًضخًع انبحزٙٔحى حعًًٛٓب عهٗ انًضخًع انبحزٙ
 
 

 يع حًُٛبحُب نهضًٛع بعبو أكبدًٚٙ يزًش بًزٚذ يٍ انبحذ ٔانخطٕٚش ٔاإلبذاع


