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 اليشر العلنى الدوىل جلامعة السقازيل تشحيعالئخة جوائس 

 مكدمــة

ٚؼذ ادذ أْى ػُبطش  ٔانز٘ انؼهًٙرؼًم جبيؼخ انضلبصٚك جبْذح يٍ أجم خذيخ ٔسػبٚخ انجذش 

انؼًهٛخ األكبدًٚٛخ ٔرنك يٍ خالل  رفؼٛم إيكبَٛبرٓب ٔلذسارٓب ٔإصشاء خجشاد يُزسجٛٓب ٔ خشٚجٛٓب ٔطالثٓب 

رنك إنٗ كبفخ  فٙٔيسزُذح  ٔإيكبَبرٓبرنك ػهٗ كم انخجشاد انؼهًٛخ ٔانفكشٚخ ألسبرزرٓب  فًٙذح يؼز

انًسزذذصبد ٔاألسبنٛت انؼهًٛخ ٔانزكُٕنٕجٛخ. ٔفٙ إطبس انزُبفسٛخ انؼبنًٛخ فٙ يجبالد انجذش انؼهًٙ، 

ػهًبئٓب ٔدفض طبلبد أخزد انجبيؼخ ػهٗ ػبرمٓب انزذذٚش انًسزًش ألَشطخ انجذش انؼهًٙ فمبيذ ثزشجٛغ 

ثبنؼًهٛخ انجذضٛخ ٔصٚبدح  ٔاالسرمبء انؼهًٙانسبدح انجبدضٍٛ ثٓب إلصشاء انجذش انؼهًٙ ثبنجبيؼخ  ثٓذف انزًٛض 

 انمذسح ػهٗ انًُبفسخ انؼبنًٛخ فٙ يجبالد انجذش انؼهًٙ يًب ٚشفغ يكبَخ  جبيؼخ انضلبصٚك دٔنٛب .

 

جبيؼخ انضلبصٚك انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ثُشش  يُسٕثٙنهسبدح  ٔفٙ ْزا انشؤٌ رى رخظٛض يجًٕػخ يكبفآد      

ػهًٛخ جذٚذح فٗ يجالد ػهًٛخ دٔنٛخ ٔكزنك كزت أٔ أجضاء يٍ كزت نذ٘ دٔس َشش يؼشٔفخ  أثذبس

  .ٔ انز٘  ٚؤدٖ انٗ سفغ رظُٛف انجبيؼخ انٗ انًسزٕٖ انؼبنًٙٔانؼبنًٛخ ثسًؼزٓب انؼبنٛخ 

 

ْٛئخ انزذسٚس نالْزًبو ثزجٕٚذ أثذبصٓى َٔششْب  أػضبء ذفٛضررشجٛغ ٔٔرٓذف ْزِ انجٕائض إنٗ 

رنك يٍ جًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ثبنجبيؼخ، يًب  إرجبعػبنًًٛب، ٔانزشجٛغ ػهٗ انًجبدسح ٔانذشص ػهٗ 

 ٚذمك نٓى ٔنهجبيؼخ دضٕسًا ػهًٛب ػبنًًٛب، ٔرؤيم انجبيؼخ رضاٚذ رهك انًُبفسخ ٔاالرجبِ َذٕ انزًٛض.
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 الباب األول

 اليشر العلنى الدوىل تشحيعئس جوا

: ْٕ َشش األثذبس انؼهًٛخ ثؤدذ انًجالد انؼهًٛخ انذٔنٛخ انًذكًخ ػهٗ أٌ  اليشر الدولي  ( : تعريف1مادة )

 ركٌٕ :

          ( أٔ رظُٛف  Clarivate Analytics-JCRيُشٕسح فٙ يجالد ػهًٛخ يذسجخ فٙ رظُٛف ) -1

SCImago Journal & Country Rank-SJR   

يُشٕسح فٙ يجالد ػهًٛخ ربثؼخ نهزظُٛفبد انؼبنًٛخ انزٙ ألشرٓب انجبيؼخ ثبنُسجخ نمطبػٙ انؼهٕو  -2

 اإلَسبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ .

 ( طبدس ػٍ داس َشش دٔنٛخ ثهغخ أجُجٛخ. Editيُشٕس فٙ كزبة أٔ فظم فٙ كزبة أٔ رذشٚش كزبة )  -3

 Scopusجبئضِ يذسجّ ثمبػذح ثٛبَبد اٌ ركٌٕ االثذبس أ انكزت أ انفظٕل انًمذيّ نهذظٕل ػهٗ ان -4

 Web of Scienceأ   

 ٚؼذ َششًا ػهًٛب دٔنٛب فال ٚزى لجٕنّ ٔال ٚظشف ػُّ يكبفآد َٓبئٛب . غٛش يب سجك ال -5

 

: ْٙ جٕائض يبنٛخ ٔ/ أٔ شٓبداد رمذٚش رًُذٓب جبيؼخ انضلبصٚك نهجبدضٍٛ  جوائس اليشر العلني:  (2مادة )

 دست يبٔسد يٍ لٕاػذ ضًٍ ْزِ انالئذخ. يؼخ انؼهًٍٛٛ يٍ انًُزسجٍٛ نهجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلوائس - الباب الثاىي
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  Nature – Science بدورييتاليشر  جائسة  (3مادة )

نهجبدش )انجبدضٍٛ( )خًسخ ٔػششٌٔ أنف جُٛٓب يظشٚب(  يظش٘جُٛخ  95111رًُخ جبئضح لذسْب   

 أٔ Natureانؼهًٛخ فٙ إدذٖ انذٔسٚزٍٛ  ّأثذبصلبو ثُشش أدذ  انز٘  انًُزسجٍٛ نجبيؼخ انضلبصٚكيٍ 

Science ( كًمذيخ نُشش ثحٕس  يؼجال انٍسذ يُشٕسح َششثششط أٌ ركٌٕ ثحٕصب كبيهخ ٔأٔ يب ٚؼبدنًٓب

انذٔسٚبد  انؼهًٙ(. ٔرذذد انهجُخ انفُٛخ نهُشش أٔ انًُشٕسح نهزؼهٍك ػهى أثحبس سجك َششْب ثبنًجهخ

 Webلبػذح ثٛبَبد  فُٙسجٙ )إٌ ٔجذد(.  ٔٚشزشط ظٕٓس انجذش نٓب َفس انٕصٌ ان انزٙاألخشٖ انذٔنٛخ 

of Science  ٔاScopus  

 الدولياليشر  جائسة( 4مادة )

( إرا لبو ثُشش ثذضب يٍ أثذبصّ فٙ يجهخ أ دٔسٚخ 0ثبنمًٛخ انًذذدح ثبنجذٔل سلى ) جبئضحًُٚخ انجبدش 

    SCImago Journal & Country Rank-SJRأٔ  Clarivate Analytics-JCR رظٓش فٗ رظُٛف 

ٚذذدِ انجبدش أصُبء انزمذٚى  انز٘ٔفمب نهزخظض  انًجهخرمغ فّٛ  انز٘ Qانجبئضح دست انشثغ  ٔرذذد لًٛخ

ٔ  3 إنٗ 0نفئبد انجٕائض يٍ    Web of Scienceلبػذح ثٛبَبد  فٙٔٚشزشط ظٕٓس انجذش  .نهجبئضح

Scopus  (0ش يٍ فئخ يٍ انفئبد انًزكٕسح فٙ جذٔل سلى )ٔال ٚجٕص انزمذو ثُفس انجذش ألكض 4نهفئخ سلى. 

 JCR ٔSJRجٕائض األثحبس طجمب نزظٍُف  يكبفآد(: 1جذٔل سلى )

 فئخ
ٓب يجهغ انًكبفؤح )جٍُ

 (يظشٌب
 يسٕغبد يُح انجبئضح

1 
11111 

 جٍُّ أالف ػششح

% يٍ ػذد 11يجهخ دٔنٍخ ٌٔمغ ضًٍ أػهى  جحش انًُشٕس فًنه

 Clarivate Analyticsٍف انزخظض ٔفمب نزظُ فًانًجالد 

2 
6111 

 جٍُّ أالف سزخ

نزظٍُف  Q1 يجهخ دٔنٍخ ٌٔمغ ضًٍ انُطبق نهجحش انًُشٕس فً

Clarivate Analytics   فى انزخظض. 

3 
3111 

 جٍُّ أالف صالصخ

نزظٍُف  Q2نهجحش انًُشٕس فً يجهخ دٔنٍخ ٌٔمغ ضًٍ انُطبق 

Clarivate Analytics فى انزخظض 

4 
4111 

 ف جٍُّأسثؼخ اال

نزظٍُف  Q1نهجحش انًُشٕس فً يجهخ دٔنٍخ ٌٔمغ ضًٍ انُطبق 

SJR . فى انزخظض 
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 جائسة العلناء املتنيسيً جبامعة السقازيل  : (5مادة )

جُٛٓب يظشٚب( نهجبدش انزٖ ٚظٓش أسًّ  أنف)خًسخ ٔػششٌٔ  يظش٘جُٛخ  25222رًُخ جبئضح لًٛزٓب 

ػهٗ يسزٕٖ انؼبنى، ضًٍ لبئًخ  ألثذبصٓىٕا ػهٗ أػهٗ اسزشٓبد لبئًخ انؼهًبء انًزًٛضٍٚ ) انزٍٚ دظه فٙ

 Clarivate Analyticsدست رظُٛف    Highly Citedاسزشٓبدا  األكضشانؼهًبء 

 Citation Prizeجائسة االشتشهاد بالبخوث  : (6مادة )

ذسٚس ثبنجبيؼةخ،  انجبدضٍٛ( يٍ أػضبء ْٛئخ انز نهجذش انؼهًٙ، ٔرًُخ نهجبدش )أٔ انجبيؼخْٙ إدذٖ جٕائض 

يًٍ ٚسزشٓذ ثؤثذبصٓى انؼهًٛخ انًُشٕسح فٙ انذٔسٚبد أٔ انًجالد انؼهًٛةخ انًظةُف خ ػبنًٛةًب ٔرٓةذف انجةبئضح      

إنٙ رشجٛغ انجبدضٍٛ ثبنجبيؼخ ػهٗ االْزًبو ثجٕدح يخشجبد انجذش انؼهًٙ ٔػهٗ انُشش فةٙ يجةالد ػهًٛةخ    

 ٙ ٕ   ،ػبنًٛخ ٔرذمٛك االَزشبس انًؼشفٙ انؼةبنً ٔرمةذٚش   ، ٘ انةٕػٙ ثؤًْٛةخ انجذةش انؼهًةٙ انًزًٛةض     ٔسفةغ يسةز

 :  إنٗانكفبءاد انؼهًٛخ ثبنجبيؼخ ٔرُمسى 

  Clarivate Analytics- Web of Science االسزشٓبد ثبنجذٕس ٔفمًب -0

 Google Scholar فٙ انًشجؼٛخ اإلشبسادػذد  -9

 انًؼهُخ. انزمذو نكم يًُٓب إرا اَطجمذ ػهّٛ انششٔط نهجبدشٔٚجٕص 

 

 Clarivate Analytics- Web of Scienceٔفمًب بئضح االسزشٓبد ثبنجحٕس جأٔال: 

 :لًٍخ انجبئضح ٔانًضاٌب انًًُٕحخ

   ٔرٕصعرًُخ اإلشبسح ثكضبفخ يهذٕظخ نجذش يؼٍٛ فٙ انًجالد انذٔنٛخ انًظُفخ.  ٔجبئضح 

 ضلبصٚكجبيؼخ انٔانًُزسجٍٛ نثبنزسبٔ٘ ػهٗ انًشبسكٍٛ فٙ إَجبص انجذش انز٘ رى االسزشٓبد ثّ 

 .(٢ب نهجذٔل سلى )ٔفم

  :(9سلى ) انجذٔل

 Clarivate Analytics- Web of Scienceٔفمًب االسزشٓبد ثبنجحٕس يكبفآد جٕائض 

 لًٍخ انجبئضح ػذد اإلشبساد نهجحش انٕاحذ و

 االف جٍُّ أسثؼخ 4111 200أكضش يٍ  1

 جٍُّ انفٍٍ  2111 111أكضش يٍ  2

 

 ششٔط انزمذو نهجبئضح:

 انًُزسجٍٛ نهجبيؼخ.ٌ انًزمذو يٍ أٌ ٚكٕ .0
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يةشح  فٙ دبنخ دظٕل انجبدةش ػهةٗ جةبئضح االسزشةٓبد ثةبنجذٕس، الٚذةك نةّ انزمةذو ثبنٕسلةخ َفسةٓب             .2

 .اخشٖ

 ٚجٕص نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس أٌ ٚزمذو نهجبئضح ثؤكضش يٍ ثذش فٙ انسُخ انٕادذح. .3

فةةٙ طةةٕسرٓب انُٓبئٛةةخ  ( يُشةةٕسحArticlesانًزمةةذو ثٓةةب رًضةةم يمةةبالد ) األٔساقضةةشٔسح أٌ ركةةٌٕ  .4

 ٔيشلًخ انظفذبد رجؼب نهًجهخ.

  Web of Scienceيٕلغ  فٙإسفبق َسخخ يٍ يسزخهض انٕسلخ انؼهًٛخ كًب ْٕ  .5

نجبيؼةةخ  Affiliation)ٚشةةزشط نهجذةةٕس انًمذيةةخ أٌ ٚكةةٌٕ لةةذ أشةةٛش فٛٓةةب إنةةٗ يشجؼٛةةخ انجبدةةش )   .6

 .انضلبصٚك

 

 .(٣ٔرمذس لًٛزٓب ٔفمب نهجذٔل سلى ) Google Scholar فً انًشجؼٍخ اإلشبسادجبئضح ػذد صبٍَب: 

 

 Google Scholar فً انًشجؼٍخ اإلشبسادجبئضح ػذد  يكبفآد :(3سلى ) انجذٔل

 لًٍخ انجبئضح ػذد اإلشبساد  و

 جٍُّ أالفػششح  11111 15111يٍ  أكضش 1

 جٍُّ  أالف صًبٍَخ 8111 11111أكضش يٍ  2

 جٍُّ أالف سزخ 6111 5111أكضش يٍ  3

 

 انزمذو نهجبئضح: ششٔط

انضلبصٚك ٔأٌ ركٌٕ ٔظٛفزّ ثبنجبيؼخ ٔاضذخ رًبيب ػهةٗ   نجبيؼخانًُزسجٍٛ أٌ ٚكٌٕ انًزمذو يٍ  .0

نهًزمةةذو انخةةبص  االنكزشَٔةةٙثبنجشٚةةذ ، ٔٚكةةٌٕ انذسةةبة يشثٕطةةب    Google Scholarدسةةبة 

 ثجبيؼخ انضلبصٚك ٔاٌ ٚظم انذسبة سبسٚب طٕال فزشح ػًم انًزمذو ثبنجبيؼخ. 

نجبيؼةةخ  Affiliation)هجذةةٕس انًمذيةةخ أٌ ٚكةةٌٕ لةةذ أشةةٛش فٛٓةةب إنةةٗ يشجؼٛةةخ انجبدةةش )  ٚشةةزشط ن .9

 .انضلبصٚك

  انجةبئضح فٙ دبنخ دظٕل انجبدش ػهٗ جبئضح االسزشٓبد ثبنجذٕس، الٚذك نّ انزمذو نُفس يسزٕٖ  .3

 أخشٖ.يشح 

 جوائس تأليف وترمجة وىشر كتب أو أجساء مً كتب لدى دور ىشر دولية : (7مادة )

 : ثششط  ٔرنك

  دكزٕساِ)أ( أال ركٌٕ يشزمخ يٍ سسبنخ يبجسزٛش أٔ  

 Scopusأ   -  Web of Science( اٌ ركٌٕ يذسجّ ثمٕاػذ ثٛبَبد )ة

 

 ٔرمذس انجٕائض كبالرٗ:
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 ػششح االف) يظش٘جُٛخ  01111لذسْب  نذٖ دٔس َشش دٔنٛخ زبة َشش كرؤنٛف ٔجبئضح رًُخ  -1

ٔظٛفخ انًؤنف نجبيؼخ انضلبصٚك ٔٚشزشط أٌ ٚكٌٕ جُٛٓب يظشٚب( نهًؤنف انشئٛس انًُزست 

انزٙ ٚظٓش ثٓب  أٔ فٗ طفذخ فٓشسخ انكزبة  بنجبيؼخ يكزٕثب ثٕضٕح ػهٗ غالف انكزبةث

 ، ػهٗ أٌ ٚمٕو ثزٕصٚؼٓب ػهٗ يجًٕػخ انًؤنفٍٛ فٗ دبنخ رؼذدْى.انزشلٛى انذٔنٙ

 االف)خًسخ  يظش٘جُٛخ  5222رًُخ جبئضح رشجًخ َٔشش كزبة  نذٖ دٔس َشش دٔنٛخ لذسْب  -2

ٔظٛفخ انًزشجى جُٛخ يظش٘( نهًزشجى انشئٛس انًُزست نجبيؼخ انضلبصٚك ٔٚشزشط أٌ ٚكٌٕ 

انزٙ ٚظٓش ثٓب  أٔ فٗ طفذخ فٓشسخ انكزبة بنجبيؼخ يكزٕثب ثٕضٕح ػهٗ غالف انكزبةث

 دبنخ رؼذدْى.  فٙ، ػهٗ أٌ ٚمٕو ثزٕصٚؼٓب ػهٗ يجًٕػخ انًشبسكٍٛ فٙ انزشجًخ انزشلٛى انذٔنٙ

 

( انفٍٛ جُّٛ) يظش٘جُٛخ  2222رًُخ جبئضح رذشٚش َٔشش كزبة  نذٖ دٔس َشش دٔنٛخ لذسْب  -3

بنجبيؼخ يكزٕثب ٔظٛفخ انًذشس ث نهًذشس انشئٛس انًُزست نجبيؼخ انضلبصٚك ٔٚشزشط أٌ ٚكٌٕ

، ػهٗ انزٙ ٚظٓش ثٓب انزشلٛى انذٔنٙ أٔ فٗ طفذخ فٓشسخ انكزبة ثٕضٕح ػهٗ غالف انكزبة

 ٚؼٓب ػهٗ يجًٕػخ انًذشسٍٚ انًُزسجٍٛ نهجبيؼخ فٗ دبنخ رؼذدْى. أٌ ٚمٕو ثزٕص

( انفٍٛ جُّٛ) يظش٘جُٛخ  2222رًُخ جبئضح َشش ثبة فٗ كزبة  نذٖ دٔس َشش دٔنٛخ لذسْب  -4

بنجبيؼخ يكزٕثب ٔظٛفخ انًؤنف ثنهًؤنف انشئٛس انًُزست نجبيؼخ انضلبصٚك ٔٚشزشط أٌ ٚكٌٕ 

 فٙصٚؼٓب ػهٗ يجًٕػخ انًؤنفٍٛ انًُزسجٍٛ نهجبيؼخ ثٕضٕح ػهٗ انجبة انًُشٕس، ٔٚمٕو ثزٕ

ٔال ٚجٕص انجًغ ثٍٛ جبئضح رذشٚش كزبة َٔشش  دبنخ رؼذدْى. ٔثذذ ألظٙ ثبثٍٛ نهكزبة انٕادذ

 .ثبة فٗ َفس انكزبة
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 الباب الثالث

 أحكاو عامة

 ( : أحكاو عامة8مادة )

 –انطالة انًقٛذٍٚ  –ٛئخ انًعبَٔخ انٓ –)أعضبء ْٛئخ انزذسٚس أٌ ٚكٌٕ انًزقذو يٍ يُسٕثٙ انجبيعخ 

انًُزذثٌٕ نهعًم ثبنجبيعخ (  ٔثششط أٌ ٚكٌٕ يذٌٔ عهٗ انجحش فٙ َسخزّ األطهٛخ  –انعبيهٍٛ 

 انجبحش نجبيعخ انضقبصٚق طشاحخ ٔ ثٕضٕح. اَزسبةانًُشٕسح ٔسقٛب أٔ انكزشَٔٛب أٔ كالًْب 

 Reviewيقبنخ يسحـٛـخ ) -( Research Articleيب ٔسقخ عهًٛخ ) ، ِإاالعًبل انًقذيّ أٌ ركٌٕ  

Article ) -  عهٗ أال ٚكٌٕ  يُشٕسح فٙ طـٕسرٓب انُٓبئٛخانكزبة يؤنف أ يزشجى أ انفظم فٗ كزبة

جبئضح داخم انجبيعخ ٔإال سٛحشو نًذح سُخ يٍ  أل٘قذ سجق نُفس انجبحش أٔ غٛشِ انزقذو ثزاد انجحش 

 فٙبئضح يٍ جٕائض انجبيعخ ٔركٌٕ ْزِ األثحبس قذ ظٓشد ج أل٘انزقذو نًكبفؤح انُشش انعهًٙ ٔيٍ انزقذو 

 .Web of Science - Scopus انجبيعخيٍ  انًعزًذحقٕاعذ انجٛبَبد  إحذٖ

انعبو  فٙانخبص ثبنًجهخ ى اعزجبس يعبيم انزؤصٛش ٚزانزقٛٛى،  فٙحبنخ انحبجخ إنٗ انُظش نًعبيم انزؤصٛش  فٙ 

 انسبثق نعبو انُشش.

اٖ يٍ  أٔكضش يٍ ثبحش ثُفس انجحش سٕاء ثُفس انكهٛخ أرقذو زشكخ، الٚجٕص فًٛب ٚخض األثحبس انًش 

 .كهٛبد انجبيعخ

 Research Article يعبيهخ َفس   Review Articleرعبيم ال.5

 : Research Articleصب ٕثح ٚجٕص اعزجبسْىأدَبِ ال  ٌٔانًزكٕس . 6

 سسبنخ إنٗ يذشس انًجهخ.  – Letter to Editorأ. 

 خطبة ثذضٙ. – Research Lettersة. 

 طٕس نؼًهٛخ جشادٛخ ٔرؼمٛت يٕجض ػهٛٓب. – Images Clinical Cardiologyط. 

 دساسخ يؼًهٛخ يخزظشح. – Brief Clinical Studiesد. 

 يشاسهخ. – Correspondenceْـ. 

 .ٔBrief Communication –  يخزظشحيشاسهخ  . 

 يشاسهخ لظٛشح - Short Communicationص. 

 ٔنٛسذ ثذضب. Resourcesنخ يظُفخ ػهٗ أَٓب د. يمب
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ال ٚجٕص الٖ يٍ اػضبء نجُخ انُشش انذٔنٗ انزمذو نهذظٕل ػهٗ انجبئضِ ٔنكٍ ال ًُٚغ اٌ ٚكٌٕ ادذ  .7

اػضبء انهجُّ ْٕ ادذ انًؤنفٍٛ نجذش أ كزبة أ فظم فٗ كزبة رى انزمذو ثّ يٍ لجم يؤنف اخش 

 غٛش ػضٕ انهجُّ. 

فٙ دبنخ رمذًّٚ أ٘ ثٛبَبد غٛش نهؼبو انز٘ رمذو فّٛ ٔكزنك انؼبو انز٘ ٚهّٛ  جبئضح ذشو انًزمذو يٍ انُٚ .8

ًُ أٔدمٛمٛخ فٙ ًَبرط انزمذٚى االنكزشَٔٛخ    .سبءنخ انمبََٕٛخانٕسلٛخ ٔال ٚؼفّٛ رنك يٍ ان

و يبدا بنجبيؼخثثبنُسجخ نهسبدح انًزمذيٍٛ ثؤثذبس ٔيؼبسٍٚ ثبنذاخم أٔ انخبسط رزى يؼبيهزٓى كؼبيهٍٛ  .9

 .ٔاضذب اَزسبثّ )ضًٍ ٔظٛفزّ( نهجبيؼخ ػهٗ األثذبس أٔ األثٕاة أٔ انكزت

جًٛغ هًزمذو ٔػهّٛ رمغ يسئٕنٛخ رٕصٚغ لًٛخ انًكبفؤح ػهٗ نجذش انفبئض انجبئضح نهزى طشف لًٛخ ٚ .01

 .انًشبسكٍٛ فٙ انجذش انجبدضٍٛ
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 الباب الرابع

 إجراءات التكدو

 :الدولي العلني ومتطلبات وآليات التكدو جلوائس اليشر تإجراءا( : 9مادة )

 ُٚبٚشنهؼبو انًُظشو خالل األسجٕع األٔل يٍ  انذٔنٙٚزى اإلػالٌ ػٍ انزمذو نًكبفؤح انُشش انؼهًٙ  

ػالٌ انٛكزشَٔٛب ػهٗ يٕلغ انجبيؼخ نسُخ انُشش ٔٚسزًش انزمذو نًذح شٓش. ٔٚكٌٕ اإل انزبنٙيٍ انؼبو 

ٔسلٛب ثبنزًشٚش ػهٗ كهٛبد ٔ ٔدذاد انجبيؼخ.  اإلػالٌكًب ٚجٕص نهًُزسجٍٛ نهجبيؼخ،  االنكزشَٔٙٔثبنجشٚذ 

كبٌ ػذو رمذيٓى فٗ انًٕػذ  إراٖ لجم انؼبو انسبثك أزمذو نهجٕائض خالل انؼبو األسجك ٚزى انٌ أٔ ٚجٕص 

ثؼذ يٕافمخ  رمجهٓب انهجُخ أٌ ٔششٚطّإسادرٓى خبسجخ ػٍ يضجزخ أَٓب لٓشٚخ  ألسجبةانًذذد نٓى كبٌ َزٛجخ 

 .َبئت سئٛس انجبيؼخ نهذساسبد انؼهٛب ٔانجذٕس ػهٗ انطهت

انًطهٕثخ  انجٛبَبدش ٚزى إدخبل جًٛغ ٛٚزمذو انجبدضٌٕ ثطهجبرٓى نهذظٕل ػهٗ انجٕائض انكزشَٔٛب د

ثبسزخذاو  ،انخبص ثزنك ػهٗ انظفذخ انشخظٛخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ يٕلغ انجبيؼخ انًٕلغػهٗ 

جًٛغ انششٔط ن بكًب رمذو انُسخخ انٕسلٛخ ٔفم ػهٗ يٕلغ انجبيؼخ انخبطخ ػهٗ طفذزّ دخٕنّٛبَبد ث

جًٛغ انزٕلٛؼبد انًطهٕثخ ٔ رسهى  نًكزت  يسزٕفبح. كًب رزى رؼجئخ جًٛغ انًُبرط انًؼهٍ ػُٓب ٔانًؼبٚٛش

انكهٛخ ثزسهٛى يهفبد انًزمذيٍٛ  ، ػهٗ أٌ ٚمٕو ٔكٛمانًزمذو انزبثغ نٓبنهذساسبد انؼهٛب ٔانجذٕس ٔكٛم انكهٛخ 

يشفمب ثٓب لبئًخ ثؤسًبء انًزمذيٍٛ. ٔنّ أٌ ٚسزؼٍٛ ثًٍ ٚشبء يٍ انًزخظظٍٛ ثبنكهٛخ ثؼذ فذظٓب ٔرمًٛٛٓب 

 ٚؼًم ثٓب. انزٙ

سٕاء انكزشَٔٛب أٔ ٔسلٛب أٔ كالًْب  ٔيسجم ػهّٛ   اٚشزشط أٌ ٚكٌٕ انجذش انًمذو نهجبئضح يُشٕس  

ثٕضٕح  ٔأسلبو انظفذبد،  كًب ٚشزشط أٌ ٚكٌٕ أسى جبيؼخ انضلبصٚك يسجالسُخ انُشش ٔسلى انًجهذ 

ػهٗ انجذش لشٍٚ أسًّ )ٔنٛس كؼُٕاٌ يشاسالد(. ٔ ٚزذمك انُشش  انًذٌٔهًزمذو ن انٕظٛفٙطف ٕانضًٍ 

لٕاػذ   إدذٖ فٙ ٔكزنك ظٕٓسِ   االَزشَذثزٕاجذ انجذش ثبنكبيم ػهٗ يٕلغ انًجهخ ػهٗ  االنكزشَٔٙ

 دست فئبد انجٕائض ثٓزِ انالئذخ. Web of Science – Scopus نزبنٛخاانجٛبَبد 

  ٚجت عهٗ انًزقذو نهحظٕل عهٗ جٕائض انُشش انعهًٗ يشاعبح أٌ ٚشًم يهفّ عهٗ يبٚهٗ:

 

 ٚفٛذ رنك يٍ َظبو انًعهٕيبد. ٔطجبعخ يب االنكزشَٔٙاسزٛفبء يزطهجبد انزقذٚى  .1

 .عهٗ يٕقع انجبيعخ ٔانجبحضٍٛ  األثحبسٚفٛذ اسزٛفبء إدخبل ثٛبَبد  رقذٚى يب .2

ٔكٛم انكهٛخ نهذساسبد انعهٛب ٔانجحٕس خالل انفزشح انًسًٕح نهسٛذ األسزبر انذكزٕس رقذٚى َسخخ ٔسقٛخ  .3

 :انزبنٙٔفقب نهجذٔل  ثٓب نهزقذٚى
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ٔانزٗ ٚجٕص أٌ رمٕو انهجُخ ثزؼذٚهّ( لبئًخ انًسزُذاد انًطهٕة رمذًٚٓب ٔسلٛب 4)  

 ال ـىَؼ ثُــذ انفحــض يسهسم

 :نهجبئضحيطهٕة رمذًٌٓب ٔسلٍب ثًؼشفخ انًزمذو يسـزـُـذاد   

1 

 

نهحظٕل ػهى جٕائض  االنكزشًَٔيٍ خالل يٕلغ انزمذٌى طجبػخ ٔ رمذٌى يب ٌفٍذ انزمذو انٍكزشٍَٔب 

 نهؼبو يٕضٕع انزمذو. انذٔنً انؼهًً انُشش

  

 ٔأثحبصٓى انًشبسكٍٍثٍبَبد انًزمذو ٔ شرحذٌرى  ثؤَّ رمٍُخ االرظبالد ٔانًؼهٕيبد يٍ يشكض  إفبدح 2

 يؼهٕيبد انجبيؼخ. ػهى َظبو

  

   .نهًزمذو انمٕيًانشلى  خيٍ ثطبل حرمذٌى طٕس 3

 أٔ  Web of Scienceيٍ يسزخهض انجحش يٍ خالل لبػذح ثٍبَبد   يطجٕػخرمذٌى َسخخ  4

Scopus   انجبئضححست َٕع. 

  

 يٍ خالل  Qرحذد رمًٍٍٓب  زًان انًجهخرحذٌذ انزخظض ٔطجبػخ ثٍبَبد  5

Web of Science ٔأ SJR   ِحست َٕع انجبئض. 

  

 طجبػخ يب ٌفٍذ ظٕٓس اسى انجبحش فى لبئًخ انؼهًبء انًزًٍضٌٍ يٍ خالل 6

 Web of Science ًانجبئضحِ زحبنخ انزمذو نٓ ف. 

  

  أٔ  Web of Scienceيٍ  انًشجؼٍخ اإلشبسادٌفٍذ ػذد  طجبػخ يب 7

Google Scholar    انجبئضححست َٕع. 

  

حبنخ انزمذو نٓزِ  فً انًؼزًذحٔفمب نهزظٍُفبد  رظٍُفّ ذٔيب ٌفٍطجبػخ اسى انكزبة ٔثٍبَبرّ  8

 .انجبئضح

  

   ) انجٍبَبد انشخظٍخ نهًزمذو ٔ انًشبسكٍٍ يٍ جبيؼخ انضلبصٌك(. 1رؼجئخ انًُٕرط سلى  9

 ٍبَبد انًمذيخ(.طحخ ٔ دلخ انج إلشاس) 2رؼجئخ  انًُٕرط سلى  11

 .ػهى انًشبسكٍٍ يٍ جبيؼخ انضلبصٌك( انجبئضحثزٕصٌغ لًٍخ  إلشاس (ٔ

  

 :ػهٍٓب ثبإلششافانجُٕد انزبنٍخ ٌزفضم أ.د/ ٔكٍم انكهٍخ نهذساسبد انؼهٍب ٔانجحٕس 

   .ٔاػزًبدْب انًمذيخيشاجؼخ انًسزُذاد  1

 3لبئًخ يؼزًذح ثبنًزمذيٍٍ يٍ انكهٍخ )ًَٕرط سلى  إػذاد 2
*

(  رشفغ انى َبئت سئٍس انجبيؼخ 

 -انًشبسكٍٍ  ٔأسًبءاسى انًزمذو  – انجبئضحٔرشًم انمبئًخ يبٌهى اسى  نهذساسبد انؼهٍب ٔانجحٕس

انشثغ انزي ٌمغ فٍّ -نهًجهخ انذٔنًانزشلٍى -أسى انًجهخ -ػُٕاٌ انجحش -انشلى انمٕيً نهًزمذو

 انجحش.

  

 يالدك انالئذخ. فٙانًُبرط يشفمخ *

    انُزبئج  إعالٌيشاجعخ طهجبد انًزقذيٍٛ ٔ رحذٚذ انًكبفآد نٓى ٔ  فٙثعًهٓب انًخزظخ ـٕو انهجُخ  انفُٛخ رق

أثشٚم يٍ َفس انعبو  فٙعٛذ انعهى ثبنجبيعخ  فٙثحٛش ًٚكٍ ركشٚى انفبئضٍٚ  إجشاءادٔ ارخبر انالصو يٍ 

 انًٕعذ انز٘ ٚحذدِ يجهس انجبيعخ. فٙأٔ 

 عهٗ انهجُخ نهجذ فّٛ ٔرحذٚذ قًٛخ انجبئضح ٔآنٛخ انزقذو نٓب صى ٚعشع عهٗ  كم يب نى ٚشد ثشؤَّ َض ٚعشع

 يجهس انجبيعخ.
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 جبيعت انضقبصيق

 يكتب َبئب سئيس انجبيعت نهذساسبث انعهيب وانبحىث
 

 ( أ١)ًَٕرط  سلى 
  انجٍبَبد انشخظٍخ نهًزمذو ٔانًشبسكٍٍ فى انجحش

)ٌزى رؼجئخ انًُٕرط نكم ثحش(
 

سقى انبحج فً 

 انًهف*:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

عُىاٌ 

 انبحج*:

 

............................................................................................................................................ 

 

 انبيبَبث األسبسيت نهبحج وانتً تشًم:

 

 اسى انًجهت*:

 

...................................................................................................................... 

  

Printed ISSN*     ـ      

Online ISSN     ـ      

% يٍ عذد 10انًجهت ضًٍ أعهً 

انًجالث فً انتخصص وفقب نتصُيف 

(Clarivate Analytics-JCR  )

  * 

  

انشبع انزي تقع فيه انًجهت طبقب 

 Clarivateنتصُيف )

Analytics-JCR  نهعبو  )

2017:* 

 

Q1 

 

 

Q2 

 

فً انتخصص   Q1انًجهت ضًٍ 

 SJRوفقب نتصُيف 

   

 

(  Clarivate Analytics-JCR) ( طبقب نتصُيف IFحيش )يعبيم انتأ

 *:2017نهعبو 

 

............................ 

 

 بيبَبث انببحخيٍ انًشبسكيٍ فً انبحج:

 انكهيت انىظيفت االسى

   

   

   

   

 *يتى اختيبس سقى انبحج فً انًهف وانشبع انزي تقع فيه انًجهت.

 

 

 

 

 

 سبعخ )خالل أٚبو انعًم( 48ظبل عهٗ انزهٛفٌٕ أدَبِ فٗ األيٕس انعبجهخ أٔ اسسبل اًٚٛم ٔسٛزى انشد خالل ألٖ اسزفسبساد ًٚكٍ االر

Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 

Tel.: 01014520208 
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 جبيعت انضقبصيق

 يكتب َبئب سئيس انجبيعت نهذساسبث انعهيب وانبحىث
 (٢ًَٕرط سلى )

 ى رمذًٌٓب انكزشٍَٔب ٔ ٔسلٍب.ًَٕرط طحخ ٔدلخ انجٍبَبد انزى ر
 )ٌزى رؼجئخ انًُٕرط نكم ثحش(

 

 .............................أقش أَب انسيذ ...............................................................................................................

 ................................................................................................................بكهيت          ............................

 ............................بىظيفت       ................................................................................................................

حبىث غيش  أٌ جًيع انبيبَبث انتً تى إدخبنهب نُظبو انًعهىيبث ببنجبيعت وانتً تخص انتقذو نجىائض انُشش انعهًً صحيحت )حقيقيت( ودقيقت وفً حبنت

 رنك أقش ببنًىافقت عهً اٌ تقىو انجبيعت بحجب انجبئضة عًُ وأقش بتحًم يسئىنيت تعىيض انببحخيٍ انًشبسكيٍ يعً.

 ش بتىصيع قيًت انجبئضة عهً انسبدة أعضبء هيئت انتذسيس انًشبسكيٍ في انبحج وانًُتسبيٍ نجبيعت انضقبصيق.كًب اق

 وهزا إقشاس يًُ بزنك.

 2019تحشيشا فً     /   /

 تىقيع انًتقذو: ............................        

 وكيم انكهيت  نهذساسبث انعهيب وانبحىث

 .......................االسى: ................

                  انتىقيع: .......................................                                                                             

 يعتًذ ...،                                                                                         

 عًيذ انكهيت                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبعخ )خالل أٚبو انعًم( 48ألٖ اسزفسبساد ًٚكٍ االرظبل عهٗ انزهٛفٌٕ أدَبِ فٗ األيٕس انعبجهخ أٔ اسسبل اًٚٛم ٔسٛزى انشد خالل 

Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 

Tel.: 01014520208 

 

 خزى انكهٍخ
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 جبيعت انضقبصيق

 يكتب َبئب سئيس انجبيعت نهذساسبث انعهيب وانبحىث

 (3ًَٕرط سلى )
 لبئًخ انًزمذيٍٍ يٍ كهٍخ .............

 ًَٕرط خبص ثًكزت ٔكٍم انكهٍخ نهذساسبد انؼهٍب ٔانجحٕس

 انعهيب وانبحىثانسيذ األستبر انذكتىس/ َبئب سئيس انجبيعت نهذساسبث 

 تحيت طيبت وبعذ

وقذ تى يشاجعت كبيم  2018يشفق نسيبدتكى قبئًت ببنسبدة اعضبء هيئت انتذسيس ببنكهيت انًتقذييٍ نُيم جىائض انُشش انعهًً نهعبو 

 انبيبَبث انخبصت ببنًُبرد يٍ قبم يكتب وكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب وانبحىث.

 او وانتقذيشوتفضهىا سيبدتكى بقبىل فبئق االحتش

 و
 اسى انًزمذو اسى انجبئضِ

اسًبء 
 انًشبسكٍٍ

انشلى انمٕيً 
 نهًزمذو

 أسى انًجهخ ػُٕاٌ انجحش
انزشلٍى 
انذٔنى 
 نهًجهخ

انشثغ انزي ٌمغ 
 فٍّ انجحش

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

                                                                                                

 يعتًذ،،،      وكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب وانبحىث

      

 عًيذ انكهيت         

 

 )ا.د.                               (         )أ.د.                                (
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 جبيعت انضقبصيق

 يكتب َبئب سئيس انجبيعت نهذساسبث انعهيب وانبحىث

 Checklistقـائـنة الفخص والتدقيل 

 ال ىعـه بيـــــــــد الفخـــــص و

 مصـتـيـدات مطلوب تكدميها ورقيا مبعرفة املتكدو للحائسة

1 
طجبػخ ٔ رمذٌى يب ٌفٍذ انزمذو انٍكزشٍَٔب يٍ خالل يٕلغ انزمذٌى االنكزشًَٔ نهحظٕل ػهى جٕائض انُشش انؼهًً 

 انذٔنً نهؼبو يٕضٕع انزمذو.
    

2 
د ٔانًؼهٕيبد  ثؤَّ رى رحذٌش ثٍبَبد انًزمذو ٔانًشبسكٍٍ ٔأثحبصٓى ػهى َظبو إفبدح يٍ يشكض رمٍُخ االرظبال

 يؼهٕيبد انجبيؼخ.
    

     رمذٌى طٕسح يٍ ثطبلخ انشلى انمٕيً نهًزمذو. 3

4 
حست   Scopus أٔ  Web of Scienceرمذٌى َسخخ يطجٕػخ يٍ يسزخهض انجحش يٍ خالل لبػذح ثٍبَبد  

 .انجبئضحَٕع 
    

5 
أٔ (  Clarivate Analytics-JCR) يٍ خالل  Qٌذ انزخظض ٔطجبػخ ثٍبَبد انًجهخ انزً رحذد رمًٍٍٓب رحذ

SJR   حست َٕع انجبئضح 
    

6 
فً حبنخ (  Clarivate Analytics-JCR)طجبػخ يب ٌفٍذ ظٕٓس اسى انجبحش فً لبئًخ انؼهًبء انًزًٍضٌٍ يٍ خالل

 انزمذو نٓزِ انجبئضح
    

     حست َٕع انجبئضح   Google Scholarأ   Web of Scienceٍذ ػذد اإلشبساد انًشجؼٍخ يٍ طجبػخ يب ٌف 7

     رظٍُفّ ٔفمب نهزظٍُفبد انًؼزًذح فى حبنخ انزمذو نٓزِ انجبئضح ذطجبػخ اسى انكزبة ٔثٍبَبرّ ٔيب ٌفٍ 8

     انضلبصٌك(.) انجٍبَبد انشخظٍخ نهًزمذو ٔ انًشبسكٍٍ يٍ جبيؼخ  1رؼجئخ انًُٕرط سلى  9

10 
 )إلشاس طحخ ٔ دلخ انجٍبَبد انًمذيخ(. 2رؼجئخ  انًُٕرط سلى 

 ٔ إلشاس ثزٕصٌغ لًٍخ انجبئضح ػهى انًشبسكٍٍ يٍ جبيؼخ انضلبصٌك(
    

 البيود التالية يتفضل أ.د/ وكيل الكلية للدراشات العليا والبخوث باإلشراف عليها

     يشاجؼخ انًسزُذاد انًمذيخ ٔاػزًبدْب 1

2 
 3إػذاد لبئًخ يؼزًذح ثبنًزمذيٍٍ يٍ انكهٍخ )ًَٕرط سلى 

*
َبئت سئٍس انجبيؼخ نهذساسبد انؼهٍب  إنى(  رشفغ 

ػُٕاٌ  -انشلى انمٕيً نهًزمذو -انًشبسكٍٍ  ٔأسًبءاسى انًزمذو  – انجبئضحاسى  ٌهً ٔانجحٕس ٔرشًم انمبئًخ يب
 انزي ٌمغ فٍّ انجحش.انشثغ -نهًجهخ انذٔنًانزشلٍى -أسى انًجهخ -انجحش

    

 

 يعتًذ،،،                                           

 وكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب وانبحىث                                       عًيذ انكهيت

 (     )ا.د.                                             )أ.د.                                   (
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