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 مقدمة
 ت كلية علوم الحاسبتوجهات الجامعة نحو دعم التميز في مجال البحث العلمي بادر  انطالقا من

من طلبة وطالبات الدراسات العليا. وتهدف للمتميزين مجموعة من الجوائز  بإطالقوالمعلومات 
 ر العلميالنش علىطلبة ال إلى تطوير النشاط البحثي داخل الكلية من خالل تشجيع المبادرةهذه 

مع الحرص على الرفع من جودة األبحاث والسعي إلى  رسائل الماجستير والدكتوراهثناء أكثافة وب
برصد مجموعة من قامت هذه المبادرة ومن هذا المنطلق  .االحصول على االعتراف الدولي به

 الجوائز كاالتي:

 .جائزة أفضل رسالة دكتوراه 

 .جائزة أفضل رسالة ماجستير 

 .جائزة أفضل مشروع ماجستير 

 .أفضل ورقة بحثية لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية الحالية 

 .أفضل ورقة بحثية لطلبة الماجستير للسنة الجامعية الحالية 
 

 األهداف:
 .تحفيز الطلبة على مزيد من التميز واإلبداع والتنافس في مجال البحث العلمي 

  رسائل ومشاريع تخرج الماجستيررسائل الدكتوراه و الرفع من جودة. 

 

 الجوائز : األولىالمادة 

 
 التالية:لجوائز ا تشمل هذه المبادرة

 .جائزة أفضل رسالة دكتوراه 

 .جائزة أفضل رسالة ماجستير 

 .جائزة أفضل مشروع ماجستير 

 .أفضل ورقة بحثية لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية الحالية 

 .أفضل ورقة بحثية لطلبة الماجستير للسنة الجامعية الحالية 

  



 شروط التقديم المادة الثانية: 
 

 

بدداتددات اإلث جميعملفددات تحتوع على  على المتقدددمين على الجوائز المددذكورة أعاله تقددديم .1
  بالجائزة. التي تدعم وتزيد من فرص الفوز المؤيداتو 

 للجائزة.المتقدمة أو المتقدم أن يكون التقديم باسم  .2

 قبل ةالرسددددددال مناقشددددددة تاريخ يكون  أن يجبللمتقدمين على جائزة أفضددددددل رسددددددالة دكتوراه  .3
 ..الجائزة لهذه مسابقة آخر تاريخ وبعد الحالية المسابقة تاريخ

أفضددددددل مشددددددروع ماجسددددددتير يجب أن يكون جائزة  أفضددددددل رسددددددالة و جائزةللمتقدمين على  .4
تاريخ مناقشدددة رسدددالة أو مشدددروع الماجسدددتير قبل تاريخ المسدددابقة الحالية وبعد تاريخ آخر 

 .الجائزةمسابقة لهذه 

 للمتقدمين على جائزة أفضل ورقة بحثية: .5

تاريخ قبول الورقة قبل تاريخ المسابقة الحالية وبعد تاريخ آخر مسابقة يكون يجب أن  .أ
 .لهذه الجائزة

 .في نفس الوقت جائزة أفضل ورقة بحثية أكثر من ال تقدم نفس الورقة إلى .ب

 ل ورقة بحثية.تالية لجائزة أفضمتال يعاد تقديم الورقة في مسابقات  .ت

باتات إث ضددددددددمن مسددددددددابقة أفضددددددددل ورقة بحثية التي تم تقديمها إلى لورقةا إدراجيمكن  .ث
أفضددددددددل مشددددددددروع مسددددددددابقة أفضددددددددل رسددددددددالة أو  ما يقدمه المترشددددددددحون على ومؤيدات
  .ماجستير

 . باتاتواإلث المؤيدات بنفس الجائزة نفساز سابقا على حقد  لجائزةالمتقدم أن ال يكون  .6

 

 إجراءات التقديم  المادة  الثالثة: 
 

 يشمل ملف التقديم الوثائق التالية:
 نموذج التقديم. .1

 .كل اإلثباتات الالزمة .2

 .تحقيق الرصيد األدنى )النصاب( حسب معايير هذه الالئحة .3

 
 الملف الي ممثل القسم في الجائزة.يرسل 

  



 شروط الفوز بالجائزة  : المادة الرابعة

 

 .حسب جدول احتساب النقاط النقاطعلى مجموع من ألالمتقدم  تحقيق .1

  .حد االدنىالعلى من المتقدم أ حصل عليها يمجموع النقاط التي أن يكون  .2

 التالية:حسب المعايير  جائزةنفس العلى  ينعملية المفاضلة بين المتقدمتم ت .3

 .النشر العلمي 

 .االعتراف الدولي 

:أحسب الجدول  متقدميتم احتساب مجموع نقاط كل   

 أ:  جدول احتساب النقاط جدول

 الدرجة النشاط الجائزة النوع

النشر 
 العلمي

 ،جوائز أفضل ورقة بحثية 
 ،جائزة أفضل رسالة دكتوراه 
 ،جائزة أفضل رسالة ماجستير 
 وجائزة أفضل مشروع ماجستير 

 مجلة ورقة بحثية فينشر 
Nature  أوScience 

 

ورقة بحثية في مجلة نشر 
عالوة ورقة إلي إضافة   عالمية

حسن عشرة أبحثية مرتبة ضمن 
 .في مجلة عالمية أبحاث

Jweight+0.4*Citations 

+ 

Jweight 

*0.2*Max(11-rank,0) 

ورقة بحثية في مؤتمر نشر 
 ISIعالمي محكم ومصنف 

2*Cweight 

ورقة بحثية في مؤتمر نشر 
 ISIمصنف  وغير محكمعالمي 

1*Cweight 

در أصكتاب  نشر ورقة بحثية في
 .عالميةللنشر دار من قبل 

 

االعتراف 
 الدولي

 ،أفضل رسالة دكتوراه 
 ،أفضل رسالة ماجستير 
 وجائزة أفضل مشروع ماجستير 

  براءة اختراعتسجيل 
  جائزة علمية عالميةالحصول 

 استضافة في مؤتمر عالمي

لتقديم ورقة كمتحدث رئيسي 
 حول المشروع. بحثية

3* Cweight 

 
  



 

 :التالي ب تقدر حسب الجدولو المؤتمرات العلمية العالمية و  تصنف المجالت .1
 تصنيف المجالت و المؤتمرات و تقديرها:  ب جدول

 (classالصنف )
 (weight) التقدير

Jweight Cweight 

 40 أ ISIعلمية مفهرسة  مجلة

 
 25 ب
 15 ج
 10 د

  ISI  5مفهرسة  علمية غير مجلة

 مؤتمر
 ISI  5مؤتمر عالمي محكم ومصنف 

 ISI 1مصنف  وغير محكممؤتمر عالمي 

 

 :تم استخدام الرموز التالية الحتساب النقاط كما هو موضح في الجدول )أ( .2
 (Cweight،  تقدير المؤتمر )(Jweight)، تقدير المجلة   weightالتقدير:  -

- Citations : حسب تصنيف   للبحث  اإلشاراتعددISI  

- : rank  في المجلة األوائلالعشرة  البحثية ضمنالورقة ترتيب. 

التي تم فيها نشر ورقة بحثية )أو قبلت  ISIيتم احتساب صنف المجلة العلمية المفهرسة  .3
( DOI فيها للنشددددددددددددددر على أن تكون متاحة الكترونيا من خالل موقع المجلة ولها معرف

 على النحو اآلتي: للمجالت  عامل التأثير المكافئاعتمادا على 

 :"1وأقل أو يساوع  0.9يساوع  من أوإذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر  الصنف "أ. 

 :"0.9وأقل من  0.75إذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر من أو يساوع  الصنف "ب. 

 :"0.75وأقل من   0.5يساوع  من أوإذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر  الصنف "ج. 

  0.5وأقل من  0إذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر أو يساوع  "د":الصنف . 

 

ر على أن )أو قبلت للنشورقة علمية للمجلة التي تم فيها نشر يتم حساب عامل التأثير المكافئ 
طبقا للمعادلة  ISIفي مجلة مصنفة  (DOIولها معرف  تكون متوفرة إلكترونيا على موقع المجلة

 اآلتية:



  عدد المجالت في  مجال نشر المجلة  − ترتيب المجلة التي تم  فيها النشرعامل التأثير المكافئ =      

 عدد المجالت التي هي في نفس مجال مجلة النشر – 𝟏
 

ها فإنه التي تم فيها النشر ورتب لمعرفة عدد المجالت التي تنتمي إلى نفس مجال تخصص المجلة
قبل تاريخ قبول نشر الورقة  Thomson Reutersصدر عن مؤسسة  JCRإلى آخر تقرير  الرجوعيتم 

عتمد مجال ي فإنه سوففي المجلة. إذا كانت المجلة تنتمي إلى أكثر من مجال تخصص، 
 التخصص الذع تحصل فيه المجلة على أعلى عامل مكافئ.

 

 


