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 ِذسط ِشرجخ ٌٝا اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ِزطٍجبد
 .ʺػ١ٍّب ٠ؼبدٌٙب ِب أٚ اٌذوزٛساٖ شٙبدح ػٍٝ اٌذظٛي :ʺأٚال

  :ʺصب١ٔب
 .عٕٛاد صالس 3 ػٓ رمً ال ِذح ِغبػذ ِذسط ِشرجخ شغً لذ ٠ىْٛ أ1ْ.
 ٔمطخ عجؼ١ٓ 70 ِجّٛػٙب ٔمبؽ ػٍٝ اٌّذح ٘زٖ خالي دظً لذ ٠ىْٛ أ2ْ.

 ٠مً ال ِٚب (1) سلُ اٌجذٚي ِٓ ٔمطخ ٚأسثؼ١ٓ عذ 46 ػٓ رمً ال أْ ػٍٝ
        اٌىغش ٠ٚججش ، (2) سلُ اٌجذٚي ِٓ ٔمطخ ٚػشش٠ٓ أسثغ 24 ػٓ
 اٌّالدك فٟ ِٛػذخ اٌجذاٚي .إٌمبؽ ِجّٛع فٟ (1) اٌٝ فؤوضش (0.5)
(2)، (3) ٚ (8). 

 ٠ىْٛ) ػ١١ٍّٓ (ِٚئٌف ثذش أٚ) ثذض١ٓ اٌّذح ٘زٖ خالي ٔشش لذ ٠ىْٛ أ3ْ.
 ِجٍخ فٟ ِٕشٛسا أدذّ٘ب ٠ىْٛ أْ ػٍٝ االلً فٟ ل١ّ١ٓ (ثؤدذّ٘ب ِٕفشدا
 ف١جٛص) رؤص١ش ِؼبًِ راد ِجالد فٟ إٌشش ثبعزضٕبء سط١ٕخ ِذىّخ ػ١ٍّخ
 ٠ّىٓ ثً اٌزؤص١ش، ِؼبًِ راد اٌّجٍخ ٔفظ فٟ أوضش أٚ ثذض١ٓ ٔشش د١ٕئز
 ٕ٘ب اٌزؤص١ش ثّؼبًِ ٠ٚمظذ .(اٌّجٍخ ٘زٖ ِٓ اٌؼذد ٔفظ فٟ إٌشش أ٠ؼب
 أٚ (Thomson Rueters ) ِئعغخ ػٓ اٌظبدس اٌزؤص١ش ِؼبًِ ٘ٛ

 .( Scopus ) إٌشش داس ػٓ اٌظبدس SJR اٌزؤص١ش ِؼبًِ



 ِغبػذ أعزبر ِشرجخ ٌٝا اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ِزطٍجبد
 .عٕٛاد 4 ػٓ رمً ال ِذح ِذسط ِشرجخ شغً لذ ٠ىْٛ أْ :ʺأٚال

 صّب١ٔٓ 80 ِجّٛػٙب ٔمبؽ ػٍٝ اٌّذح ٘زٖ خالي دظً لذ ٠ىْٛ أْ :ʺصب١ٔب

 ِٚب (1) سلُ اٌجذٚي ِٓ ٔمطخ ٚخّغ١ٓ اصٕز١ٓ 52 ػٓ رمً ال أْ ػٍٝ ٔمطخ

        اٌىغش ٠ٚججش ، (2) سلُ اٌجذٚي ِٓ ٔمطخ ٚػشش٠ٓ صّبْ 28 ػٓ ٠مً ال

 اٌّالدك فٟ ِٛػذخ اٌجذاٚي .إٌمبؽ ِجّٛع فٟ (1) اٌٝ فؤوضش (0.5)

(2)، (3) ٚ (8). 

 ثذض١ٓ أٚ) ػ١ٍّخ ثذٛس صالصخ 3 اٌّذح ٘زٖ خالي ٔشش لذ ٠ىْٛ أْ :ʺصبٌضب

 فٟ ثذض١ٓ ِٕٙب ٚٔبششا االلً فٟ ل١ّخ (ثؤدذُ٘ ِٕفشدا ٠ىْٛ) (ِٚئٌف

 ثبعزضٕبء ِخزٍفز١ٓ ِئعغز١ٓ ِٓ سط١ٕز١ٓ ِذىّز١ٓ ػ١ٍّز١ٓ ِجٍز١ٓ

  .رؤص١ش ِؼبًِ راد ِجالد فٟ إٌشش

 3 رىْٛ أٞ اٌمب١ٔٛٔخ، اٌّذح ِٓ عٕخ لجً اٌزشل١خ رىْٛ أْ ٠جٛص :ʺساثؼب

 اْ ٠شزشؽ ٕٚ٘ب ،(االطغش٠خ اٌّذح اٌضالس ثبٌغٕٛاد ٠مظذ) عٕٛاد صالس

 ػ١ٍٙب دظً ػ١ٍّخ رشل١خ آخش ربس٠خ ِٓ ِززب١ٌخ األداء رم١١ّبد رىْٛ

   .اٌذب١ٌخ ٌٍزشل١خ اٌطٍت رمذ٠ُ ٌٚغب٠خ اٌزذس٠غٟ



 أعزبر ِشرجخ ٌٝا اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ِزطٍجبد
 .عٕٛاد 6 ػٓ رمً ال ِذح ِغبػذ أعزبر ِشرجخ شغً لذ ٠ىْٛ أْ :ʺأٚال

 رغؼ١ٓ 90 ِجّٛػٙب ٔمبؽ ػٍٝ اٌّذح ٘زٖ خالي دظً لذ ٠ىْٛ أْ :ʺصب١ٔب

 ِٚب (1) سلُ اٌجذٚي ِٓ ٔمطخ ٚخّغ١ٓ رغغ 59 ػٓ رمً ال أْ ػٍٝ ٔمطخ

        اٌىغش ٠ٚججش ،(2) سلُ اٌجذٚي ِٓ ٔمطخ ٚصالص١ٓ ٚادذ 31 ػٓ ٠مً ال

 اٌّالدك فٟ ِٛػذخ اٌجذاٚي .إٌمبؽ ِجّٛع فٟ (1) اٌٝ فؤوضش (0.5)

(2)، (3) ٚ (8). 

 ثذض١ٓ أٚ) ػ١ٍّخ ثذٛس صالس 3 اٌّذح ٘زٖ خالي ٔشش لذ ٠ىْٛ أْ :ʺصبٌضب

 ِٕٙب ٚٔبششا اٌزم١١ّبد ثؤغٍج١خ أط١ٍخ (ثؤدذُ٘ ِٕفشدا ٠ىْٛ) (ِٚئٌف

 ِخزٍفز١ٓ ِئعغز١ٓ ِٓ سط١ٕز١ٓ ِذىّز١ٓ ػ١ٍّز١ٓ ِجٍز١ٓ فٟ ثذض١ٓ

 .رؤص١ش ِؼبًِ راد ِجالد فٟ إٌشش ثبعزضٕبء

 5 رىْٛ أٞ اٌمب١ٔٛٔخ، اٌّذح ِٓ عٕخ لجً اٌزشل١خ رىْٛ أْ ٠جٛص :ʺساثؼب

 اْ ٠شزشؽ ٕٚ٘ب ،(االطغش٠خ اٌّذح اٌخّظ ثبٌغٕٛاد ٠مظذ) عٕٛاد خّظ

 ػ١ٍٙب دظً ػ١ٍّخ رشل١خ آخش ربس٠خ ِٓ ِززب١ٌخ األداء رم١١ّبد رىْٛ

 .اٌذب١ٌخ ٌٍزشل١خ اٌطٍت رمذ٠ُ ٌٚغب٠خ اٌزذس٠غٟ



   االداس٠خ إٌّبطت ألطذبة اٌّؼبفخ إٌمبؽ
 ؽبٌت ػ١ٍٙب اٌذبطً إٌمبؽ ِجّٛع ِٓ ا٢ر١خ إٌغت رؼبف 

 ِٕظت ِٚٓ ِجزّغ خذِخ ٌذ٠ُٙ ِّٚٓ ،(2) ٚ (1) اٌجذ١ٌٚٓ فٟ اٌزشل١خ

 ٌٍزشل١خ األطغش٠خ اٌّذح ٔظف أِؼٝ ٌّٓ ،(ٚوبٌخ أٚ أطبٌخ) فمؾ ٚادذ

 :أدٔبٖ فٟ ِج١ٓ ٚوّب ػ١ٍٙب، اٌذظٛي اٌّشاد

 اٌّجٍظ أٚ اٌجبِؼبد سإعبء ٌّغبػذٞ اٌّبئخ ِٓ صالصخ ( % 3) :ʺأٚال

 .(ٚوبٌخ أٚ أطبٌخ) ثذسجزُٙ ُ٘ ِٚٓ اٌطج١خ ٌإلخزظبطبد اٌؼشالٟ

 اٌّجبٌظ ٚسإعبء ِٚؼب١ُٔٚٙ ٌٍؼّذاء اٌّبئخ ِٓ خّغخ ( % 5) :ʺصب١ٔب

 ثشئبعخ األلغبَ ِٚذ٠شٞ اٌطج١خ ٌإلخزظبطبد اٌؼشالٟ اٌّجٍظ فٟ اٌؼ١ٍّخ

 أٚ أطبٌخ) ثذسجزُٙ ُ٘ ِٚٓ اٌذائّخ اٌٛصاس٠خ اٌٍجبْ ٚأػؼبء اٌجبِؼخ

 .(ٚوبٌخ

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفشٚع اٌؼ١ٍّخ األلغبَ ٌشإعبء اٌّبئخ ِٓ ػششح (% 10) :ʺصبٌضب

 ...ثذسجزُٙ ُ٘ ِٚٓ ٚرشى١الرٙب اٌٛصاسح دٚائش فٟ األلغبَ ِذ٠شٞ أٚ





 ِٓ ٚأصٕبْ ِٕشٛس، ِذسط ٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد أدذ ٠ىْٛ أ5ْ.

 أْ ٠ّٚىٓ ....ٚاألعزبر اٌّغبػذ األعزبر ٌّشرجزٟ ِٕشٛسح إٌزبجبد

 .ٌٍٕشش ِمجٌٛخ إٌزبجبد ثم١خ رىْٛ

 أؽشٚدخ أٚ اٌّبجغز١ش أٚ اٌؼب١ٌخ اٌذثٍِٛبد سعبئً ِٓ ِغزٍّخ غ١ش6.

 إٌغت ٚػّٓ ِؼٗ، اٌّشبسو١ٓ اٌجبدض١ٓ أٚ اٌزشل١خ ٌطبٌت اٌذوزٛساٖ

 .ٌالعزالي ثٙب اٌّغّٛح

 ِؼزّذح ػ١ٍّخ ِجالد فٟ ٌٍٕشش ِمجٌٛخ أٚ ِٕشٛسح رىْٛ أ7ْ.

 ِجالد ٚفٟ اٌزشل١خ، ؽبٌت اخزظبص دائشح فٟ رمغ ِٚزخظظخ

 ف١جٛص) رؤص١ش ِؼبًِ راد ِجالد فٟ إٌشش ثبعزضٕبء ِخزٍفخ، ػ١ٍّخ

  ثً اٌزؤص١ش، ِؼبًِ راد ٔفغٙب اٌّجٍخ فٟ أوضش أٚ ثذض١ٓ ٔشش د١ٕئز

   .(اٌّجٍخ ٘زٖ ِٓ اٌؼذد ٔفظ فٟ إٌشش أ٠ؼب ٠ّىٓ

 اٌؼ١ٍّخ اٌّشرجخ خالي أٔجضد لذ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد ٘زٖ رىْٛ أ8ْ.

 .اٌذب١ٌخ

  اٌطٍت رمذ٠ُ ربس٠خ لجً إٌشش لجٛي أٚ إٌشش رٛاس٠خ رىْٛ أْ ٠جت9.

 .اٌزؼض٠ض٠خ اٌجذٛس رمذ٠ُ دبٌخ فٟ اال اٌزشل١خ، ٌٝا



 اٌزشل١خ ِؼبٍِخ فٟ اٌّمّذِخ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد ج١ّغ رىْٛ أْ ٠جت11.

    .األلغبَ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌٍجبْ ألّشرٙب ٚلذ ٌٙب ِخّططب

 اٌض١ِٕخ اٌّذح خالي أجض لذ اٌزشل١خ ٌطبٌت اٌؼٍّٟ إٌزبط ٠ىْٛ أ12ْ.

 ربس٠خ اٌزشل١خ اعزّبسح فٟ ٠ٚضجذ ،ʺدظشا ػ١ٍّخ ِشرجخ ٌىً اٌّذذدح

 .ٔششٖ ٚربس٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌّجٍخ ِٓ اٌجذش ٔشش لجٛي

 ٔمبؽ ِٓ اإلعزفبدح اإلٔغب١ٔخ اٌزخظظبد فٟ ٌٍجبدض١ٓ ٠جٛص13.

 رٛافش ػٕذ اٌؼ١ٍّخ ٌٍزخظظبد ( أ – 1    سلُ جذٚي فٟ اٌّفبػٍخ

 .اٌجذٚي فٟ اٌٛاسدح اٌّجالد رظ١ٕفبد فٟ إٌشش ششٚؽ

  ٟ٘ اٌزٟ (1) سلُ اٌجذٚي ِٓ اٌزشل١خ ِزطٍجبد اعز١فبء ػذَ دبٌخ ف14ٟ.

 أصٕبْ) اٌّغبػذ ٌألعزبر ل١ُ 3 ،(ِٕشٛس أدذّ٘ب) ٌٍّذسط ل١ُ 2 )

 أدذ ٠ٚىْٛ ،(ِٕشٛسح ِٕٙب أصٕبْ) ٌألعزبر أط١ً 3 ٚ ،(ِٕشٛسح ِٕٙب

 أٚ رؼض٠ضٞ ثجذش اٌزذس٠غٟ ٠طبٌت ،(اٌضالس ٌٍّشارت ِٕفشدا اٌجذٛس

 ِغزٛف١ب اٌجذٚي ٠جمٝ اٌذبٌخ ٘زٖ فٟ ٌٚىٓ اٌّزطٍجبد، إلعزىّبي أوضش

 فٟ رئصش اٌزؼض٠ض٠خ (اٌجذٛس أٚ) اٌجذش ٌٍزشل١خ، اٌّطٍٛثخ إٌمبؽ ٌؼذد

 .فمؾ اإلعزذمبق ربس٠خ







 اٌذٌٟٚ اٌشلُ ػٍٝ دبطً ِزشجُ أٚ ِئٌف وزبة اػزّبد ٠جٛص :ʺخبِغب

 ISBN: International Standard Book) ٌٍىزت اٌّؼ١بسٞ

Number) اٌزمذ٠ُ فٟ اٌجذش ِؼبٍِخ ٠ٚؼبًِ اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ألغشاع 

 اٌّمّذَ اٌىزبة ػٓ ʺػٛػب وزبة رمذ٠ُ ٠ٚجٛص .رشل١خ وً فٟ ٚادذح ٌّٚشح

 .ٌٍزشل١خ اٌّطٍٛة اٌزم١١ُ ػٍٝ اٌذبطً غ١ش األٌٚٝ اٌٛججخ فٟ

 اٌزمذ٠ُ فٟ اٌجذش ِؼبٍِخ ٚرؼبًِ اخزشاع ثشاءح رمذ٠ُ ٠جٛص :ʺعبدعب

 ػٓ ʺػٛػب آخشٜ اخزشاع ثشاءح رمذ٠ُ ٠ٚجٛص .رشل١خ وً فٟ ٚادذح ٌّٚشح

 اٌزم١١ُ ػٍٝ اٌذبطٍخ غ١ش األٌٚٝ اٌٛججخ فٟ اٌّمّذِخ اإلخزشاع ثشاءح

 .ٌٍزشل١خ اٌّطٍٛة

 ألغشاع دٚسٞ ػٍّٟ ِئرّش فٟ ٍِمٝ ٚادذ ثذش لجٛي ٠جٛص :ʺعبثؼـب

 فٟ أٚ اٌّئرّش ٚلبئغ ػّٓ ثؤوٍّٗ ʺِٕشٛسا وبْ راا اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ

 ٠جٛص ٚ .اٌزشل١خ ألغشاع خالطزٗ رمجً ٚال اٌّؼزّذح اٌؼ١ٍّخ اٌّجالد

 فٟ اٌّمذَ إٌّبظش اٌجذش ػٓ ʺػٛػب ػٍّٟ ِئرّش فٟ ٍِمٝ ثذش رمذ٠ُ

 .اٌؼ١ٍّخ ٌٍزشل١خ اٌّئً٘ اٌزم١١ُ ػٍٝ اٌذبطً ٚغ١ش األٌٚٝ اٌٛججخ



 ʺِشزشوب ʺاط١ال ʺٚادذا ثذضب ٠ؼبدٌٙب ِب أٚ اٌذوزٛساٖ أؽشٚدخ رؼذّ  :ʺصبِٕب

 .ٌٍزم١١ُ األؽشٚدخ رخؼغ ٚال ،(األؽشٚدخ طبدت) اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ٌؼؼٛ

 إٌّشٛس اٌجذش ِؼبٍِخ فزؼبًِ اٌؼشاق داخً ِٕجضح األؽشٚدخ وبٔذ ٚارا

 فزؼبًِ اٌؼشاق خبسط ِٕجضح وبٔذ ارا أِب ػشال١خ، أٚ ػشث١خ ِجٍخ فٟ

 ٠ؼبًِ إٌمبؽ، ادزغبة ٚفٟ .ػب١ٌّخ ِجالد فٟ إٌّشٛس اٌجذش ِؼبٍِخ

 .األٚي اٌجبدش ثبػزجبسٖ األؽشٚدخ طبدت اٌزشل١خ ؽبٌت
 اٌؼ١ٍّخ اٌّجالد فٟ ٌٍٕشش اٌّمجٌٛخ أٚ إٌّشٛسح اٌجذٛس رؼذّ  :ʺربعؼـب

 ,Scopus, Thomson Reuters) اٌج١بٔبد لٛاػذ فٟ اٌّغجٍخ
Science, Nature) ٌٍزم١١ُ رخؼغ ٚال أط١ٍخ ثذٛصب. 

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍزخظظبد إٌّفشد ثبٌجذش اٌزشل١خ طبدت ٠طبٌت ال :ʺػبششا
 :ا٢ر١خ ٌٍششٚؽ ٚفمب (أعزبر ِغبػذ، أعزبر ِذسط،) ٌّشرجخ

 .اٌؼ١ٍّخ ٌٍزشل١خ اٌّمذِخ اٌجذٛس أدذ فٟ األٚي رغٍغٍٗ ٠ىْٛ أ1ْ.

 اٌذوزٛساٖ أؽبس٠خ أٚ اٌّبجغز١ش سعبئً ِٓ ِغزال اٌجذش ٠ىْٛ ال أ2ْ.
 .ػ١ٍٙب اٌّششف

                   اٌج١بٔبد لٛاػذ فٟ ِغجٍخ ػ١ٍّخ ِجالد فٟ ِٕشٛسا اٌجذش ٠ىْٛ أ3ْ.
(Scopus, Thomson Reuters, Science, Nature). 

 

 

 



 ِٓ اوضش ٠زؼّٓ اٌزٞ اٌّشزشن إٌزبط أٚ اٌجذش ٠م١ـّـُ :ػشش أدذ

  ٠شعً أٞ اٌّزٕٛػخ، اٌجذش اخزظبطبد ثذغت ٚادذ، آْ فٟ اخزظبص

 .اٌّشزشو١ٓ اٌجبدض١ٓ اخزظبص ثذغت ِزٕٛػ١ٓ ِم١ِٛٓ ٌٝا

 اٌزٞ اٌّشزشن اٌؼٍّٟ ٌٍٕزبط ٔفغٙب اٌزم١١ُ ٔز١جخ اػزّبد ٠ّىٓ :ػشش اصٕب

 أْ ػٍٝ اٌذب١ٌخ ٌٍزشل١خ إٌزبط ٘زا فٟ اٌّشزشو١ٓ أدذ ʺعبثمب لّذِٗ وبْ

 أػٍٝ ػ١ٍّخ ٌزشل١خ أٚ ٔفغٙب اٌّطٍٛثخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍزشل١خ ʺِمذِب اٌجذش ٠ىْٛ

 ٠جٛص ٚال .اٌذب١ٌخ اٌزشل١خ ٌظبدت االخزظبص ٔفظ ػّٓ ٠ٚىْٛ ِٕٙب

 ػٍٝ ِٕجضح رشل١خ ِؼبٍِخ فٟ ػ١ٍٙب دظً ػٍّٟ ٌٕزبط رم١١ُ ٔز١جخ اػزّبد

جخ ػ١ٍّخ ٌزشل١خ (1992 ٌغٕخ 36 سلُ) اٌغبثمخ اٌزؼ١ٍّبد ٚفك ّٚ  ػٍٝ ِش

 .(2017 ٌغٕخ 167 سلُ) اٌذب١ٌخ اٌزؼ١ٍّبد ٚفك

  ٚ (1) اٌجذ١ٌٚٓ فٟ اٌّمّذِخ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد ج١ّغ رخؼغ :ػشش صالس

 .ٌٍزم١١ُ فمؾ (1) اٌجذٚي فٟ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد رخؼغ ث١ّٕب ٌإلعزالي، (2)

 ٠جت ،(1) اٌجذٚي فٟ اٌّمّذِخ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد ِجّٛع ِٓ :ػشش أسثؼخ

 اٌجٕٛد فٟ اٌّزوٛس اٌّطٍٛة ٚاٌزم١١ُ اٌؼذد ػٍٝ اٌزشل١خ ؽبٌت ٠ذظً أْ

(1.3)، ( 2.3 )، ٚ (3.3). 

 



 ٚسفؼٕب االْ، ٌذذ ثؼذ ٠ذغّب ٌُ ِٛػٛػبْ ٕ٘بن•

 :ّٚ٘ب ثبٌغبئّٙب، اٌجبِؼخ ِجٍظ اٌٝ ِمزشح

ششؽ إٌشش خبسط اٌؼشاق. 

اٌجذض١ٓ االصشائ١١ٓ فٟ ِؼبٍِخ األعزبر٠خ. 

 



 اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ٌطبٌت األداء رم١١ّبد
 :٠ؤرٟ ِب األداء رم١١ُ ِزطٍجبد زؼّٓر•

ِذسط ِشرجخ ٌٝا ٌٍزشل١خ أوبد١ّ٠خ عٕٛاد صالس.   

صالس أٚ ِغبػذ، أعزبر ِشرجخ ٌٝا ٌٍزشل١خ أوبد١ّ٠خ عٕٛاد أسثغ 

 .األطغش٠خ اٌّذح ػّٓ اٌزمذ٠ُ وبْ ارا عٕٛاد

ارا عٕٛاد خّظ أٚ ، أعزبر ِشرجخ ٌٝا ٌٍزشل١خ أوبد١ّ٠خ عٕٛاد عذ 

 .األطغش٠خ اٌّذح ػّٓ اٌزمذ٠ُ وبْ

 .اٌزش٠ٚج١خ ثبٌفزشح اٌؼًّ اٌغبء•

 األداء رم١١ُ ِؼذي دسجخ فٟ ( 1 ) اٌٝ فؤوضش ( 0.5 ) اٌىغش ٠ججش•

 .ٌٍزذس٠غ١١ٓ

 رذزغت ٚأّب ِذذدح، ثذسجخ ٠ىْٛ أْ األداء رم١١ُ ِؼذي فٟ ٠شزشؽ ال•

 اٌفمشح فٟ ٚسد ِب ٚفك ػٍٝ اٌزشل١خ ؽبٌت ػ١ٍٙب اٌذبطً اٌذسجخ ٔمبؽ

 ؽبٌت ٠ذظً ٌُ ارا ٚدزٝ ،(2) اٌجذٚي فٟ األداء ثزم١١ُ اٌخبطخ

ط اٌّؼبٍِخ فبْ (%70) اٌجذٚي فٟ دسجخ ألً ػٍٝ اٌزشل١خ ّٚ  ٌٚىٓ رش

 .اٌجذٚي فٟ اٌفمشح ٘زٖ ِٓ ٔمبؽ ػٍٝ ٠ذظً ال اٌذبٌخ ٘زٖ فٟ





 اٌزغٍغً االداسٞ ٌّؼبِالد اٌزشل١خ ٌّشرجخ األعزبر٠خ 



 التقٌٌم خبراء
 : التقٌٌم خبراء اختٌار عند ٌأتً ما مراعاة ٌجب          

 .اٌزشل١خ ؽبٌت ألخزظبص ʺِٛافمب اٌخجشاء اخزظبص ٠ىْٛ أ1ْ.

 ِٓ اوضش  ػٍٝ رشزًّ اٌزٟ اٌّشزشوخ اٌؼ١ٍّخ األثذبس رم١١ُ ٠ز2ُ.

 دذح، ػٍٝ ُِٕٙ ٌىً اٌذل١ك اٌزخظض ٚفك ػٍٝ ٚادذ رخظض

 ٌٍزشل١خ االخزظبطبد ثؤدذ اٌخبطخ اٌؼ١ٍّخ اٌزم١١ّبد رؼزّذ ٚال

 اٌخجشاء اخز١بس ٠زُ ٚ ٔفغٗ، ٌٍٚجذش ا٢خش ٌٍزخظض اٌؼ١ٍّخ

 .رٌه ٚفك ػٍٝ

 وبٔٛا رم١١ُ خجشاء ٌٝا اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١بد ثذٛس اسعبي ٠جٛص ال3.

   .ٚأؽبس٠ذُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١بد ؽبٌجٟ سعبئً ػٍٝ ِششف١ٓ

  أٚ اٌزشل١خ ؽبٌت ثذٛس أدذ فٟ ʺِشبسوب اٌخج١ش ٠ىْٛ أال4.

 .ِئٌفبرٗ

 .اٌزشل١خ ِؼبٍِخ فٟ االعزالي ٌجٕخ أػؼبء أدذ اٌخج١ش ٠ىْٛ أال5.



  ٚاٌّئٌفبد اٌجذٛس رشعً األعزبر٠خ ِشرجخ ٌٝا اٌزشل١خ دبٌخ ف6ٟ.

 ِٓ ٚادذ ٚخج١ش اٌؼشاق داخً ِٓ ُِٕٙ اص١ٕٓ خجشاء، صالصخ ٌٝا

 أٚ اٌجبِؼبد فٟ  ِزّشط أعزبر أٚ أعزبر ثٍمت ،اٌؼشاق خبسط

 خزظبصا رٛافش ػذَ دبٌخ ٚفٟ اٌجذٛس، ِشاوض أٚ اٌّؼب٘ذ

 االعبرزح  ِٓ اٌخجشاء أدذ ٠ىْٛ أْ د١ٕئز ٠جٛص اٌزشل١خ، ؽبٌت

 .االعزشبس١٠ٓ األؽجبء ِٓ أٚ اٌّزمبػذ٠ٓ

 ِٓ اٌؼشاق، خبسط ِٓ اػزشاع خج١ش رغ١ّخ اٌٝ اٌذبجخ ػٕذ7.

 خج١ش جبِؼخ ػٓ ِخزٍفخ جبِؼخ ِٓ ٠ىْٛ أْ اٌؼشٚسٞ

 ِٓ ٠ىٛٔٛا أْ ٠ٚفّؼً ٔفغٗ، اٌجٍذ ِٓ وبٔٛا ارا األٌٚٝ اٌذم١جخ

 .ِخزٍف١ٓ ثٍذ٠ٓ

 ػٕذ اال ِزمبػذ٠ٓ، رم١١ُ خجشاء ٌٝا اٌجذٛس اسعبي رجٕـّـت8.

 ِجبي فٟ خجشاء رٛفش ػذَ دبٌخ فٟ رٌه ٚ اٌمظٜٛ، اٌؼشٚسح

 .اٌذل١ك االخزظبص



 اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ِؼبٍِخ ٍِف

 وبْ ارا اٌؼ١ّذ أٚ) اٌمغُ سئ١ظ ٌٝا اٌزذس٠غٟ ٠مذِٗ ثبٌزشل١خ خطٟ ؽٍت 1.

 .(لغُ سئ١ظ اٌزشل١خ ؽبٌت

 .( (2) اٌٍّذك) ٚاٌمغُ اٌزذس٠غٟ ِٓ ٚرّأل اٌؼ١ٍّخ، اٌزشل١خ اعزّبسح2.

 ِٓ اٌىزش١ٔٚخ ٔغخخ ِغ ٚسل١خ ٔغخ 4) ٌٍزشل١خ اٌّمذِخ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد3.

 .(ٌٍجذٛس إٌشش ِٛافمخ ٚرؤ١٠ذاد ٔزبط، وً

 .اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕزبجبد االعزالي ثؼذَ خطٟ رؼٙذ4.

 اٌٝ ٌٍزشل١خ اٌزشثٛٞ، ٚاٌزؤ١ً٘ اٌزذس٠ظ ؽشائك ثذٚسح االشزشان شٙبدح5.

 .ِذسط ِشرجخ

 .(Google Scholar) اٌؼٍّٟ اٌجبدش ِٛلغ فٟ االشزشان اعزّبسح6.

 .((10) اٌٍّذك) اٌزشل١خ ٌطبٌت اٌزار١خ اٌغ١شح7.

 اٌزشل١خ ؽبٌت ػ١ٍٙب أششف اٌزٟ اٌذوزٛساٖ ٚأؽبس٠خ اٌّبجغز١ش سعبئ8ً.

 ٘زٖ رؼبد ػٍّٙب االعزالي ٌجٕخ أجبص ثؼذ ٚ .اٌّشبسوْٛ ٚاٌجبدضْٛ

 .اٌزشل١خ ؽبٌت اٌٝ ٚاألؽبس٠خ اٌشعبئً



 .ػٍّٟ ٌمت ثآخش اٌخبص اٌجبِؼٟ االِش ِٓ ٔغخ9ٗ.

 أٚ ثىبٌٛس٠ٛط) األ١ٌٚخ اٌشٙبدح ثّٕخ اٌخبص اٌجبِؼٟ االِش ِٓ ٔغخخ10.

 .(٠ؼبدٌٙب ِب

 .شٙبدح آخش ثّٕخ اٌخبص اٌجبِؼٟ االِش ِٓ ٔغخخ 11.

 .االعزالي ٌجٕخ ثزشى١ً اٌمغُ أِش12.

 .((3) اٌٍّذك أظش) االعزالي ٌجٕخ رمش٠ش13.

 ثبٌٍغخ (4) اٌّالدك أظش) اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕزبجبد اٌخجشاء رم١١ُ اعزّبساد14.

 .(االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ (5) ٚ اٌؼشث١خ

 (5) ٚ اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ (4) اٌّالدك أظش) اٌزم١١ُ ٌخجشاء اٌزار١خ اٌغ١شح15.

 .(االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ

 .((8) اٌٍّذك أظش) اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ خالطخ اعزّبسح16.

 أْ ِٓ اٌزؤوذ ٠زُ ٌُ ِب اٌزشل١خ ٌطبٌت اٌجذ٠ذح اٌزشل١خ ِؼبٍِخ رشٚط ال17.

 اٌؼذد ِٕٙب ٔشش لذ ٌٍٕشش اٌّمجٌٛخ اٌغبثمخ ٌٍزشل١خ اٌؼ١ٍّخ إٌزبجبد

 .( األعزبر ٚ اٌّغبػذ ٌألعزبر 3 ٚ ٌٍّذسط، 2 ) ِشرجخ ٌىً اٌّطٍٛة



 اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ِؼبٍِخ اعزّبساد
 :ا٢رٟ ػٍٝ االعزّبساد ٘زٖ رشزًّ ٚ

 

 .((2) اٌٍّذك أظش) ٚاٌمغُ اٌزذس٠غٟ ٠ٍّٚئ٘ب اٌؼ١ٍّخ، اٌزشل١خ اعزّبسح1.

  اٌٍّذك أظش) االعزالي ٌجٕخ ِٓ ٚرٕجض ٚاعزّبسارٗ، االعزالي رمش٠ش2.

(3)). 

 اٌزم١١ُ، خالطخ ٚاعزّبسح اٌؼ١ٍّخ، ٌٍٕزبجبد اٌخجشاء رم١١ُ اعزّبساد3.

 ثبٌٍغخ (5) ٚ اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ (4) اٌّالدك أظش ) اٌزم١١ُ خجشاء ٠ٍّٚئ٘ب

 .( االٔى١ٍض٠خ

 أظش) اٌزم١١ُ خجشاء ٠ٍّٚئ٘ب اٌزم١١ُ، ٌخجشاء اٌزار١خ اٌغ١شح اعزّبسح4.

 .(االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ (7) ٚ اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ (6) اٌّالدك

 اٌٍّذك أظش) اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١بد ٌجٕخ ٚرٍّئ٘ب اٌزشل١خ، خالطخ اعزّبسح5.

(8)). 

  ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِٓ ػ١ٍٙب ِظبدق اٌزشل١خ ٌطبٌت اٌزار١خ اعزّبسحاٌغ١شح6.

 .((10) اٌٍّذك أظش)



 اٌجذض١خ ٌٍّشاوض اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١بد
 ِشاوض فٟ اٌؼبٍِْٛ اٌزذس٠غ١خ ا١ٌٙئخ أػؼبء ٠ؼبًِ  

 اٌزؼ١ٍُ ١٘ئخ فٟ اٌجذض١خ ٚاٌٛدذاد ثبٌجبِؼخ اٌّشرجطخ اٌؼ١ٍّخ اٌجذٛس

 اٌجبِؼبد فٟ اٌزذس٠غ١١ٓ ثؤلشأُٙ أعٛح   اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ِغزذمٟ ِٓ اٌزمٕٟ

 اٌفؼٍٟ اٌزذس٠ظ ِبسعٛا لذ ٠ىٛٔٛا أْ ػٍٝ ٌٍزشل١خ، اٌالصِخ اٌّذح د١ش ِٓ

 أْ ششؽ ،ʺاعجٛػ١ب عبػبد عذ 6 ػٓ ٠مً ال ٚثّب عٕخ، ػٓ رمً ال ِذح  

 ٌىً اٌزذس٠غ١١ٓ ألشأُٙ ِٓ ِطٍٛة ٘ٛ ِب ػٍٝ اػبف١١ٓ ثجذض١ٓ ٠طبٌجٛا

 .اٌزشل١خ رٍه ِزطٍجبد ثذغت ِشرجخ



 اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١بد ٌجبْ لشاساد ػٍٝ االػزشاع آ١ٌبد

 ِجٍظ أٚ اٌجبِؼخ سئ١ظ ٠جٍّغ رؤج١ٍٙب أٚ اٌزشل١خ سفغ ػٕذ 

 ٠ٚمَٛ أعجبثٗ ِغ اٌشفغ ثمشاس اٌى١ٍخ ػ١ّذ اخزظبطٗ ثذغت وً اٌجبِؼخ

 .اٌمشاس ارخبر ربس٠خ ِٓ أ٠بَ عجؼخ 7 خالي اٌزشل١خ ؽبٌت ثزج١ٍغ األخ١ش

 اإلػزشاػبد ٌجٕخ ٌذٜ اٌشفغ لشاس ػٍٝ اإلػزشاع اٌزشل١خ ٌطبٌت 

 ٌٚذٜ اٌّغبػذ، ٚاألعزبر اٌّذسط ٌّشرجزٟ ٌٍزشل١بد اٌجبِؼخ فٟ اٌّشوض٠خ

 اإلخزظبص ثذغت األعزبر٠خ، ٌّشرجخ ٌٍزشل١خ اٌٛصاس٠خ اإلػزشاػبد ٌجٕخ

 .اٌشفغ ثمشاس رج١ٍغٗ ربس٠خ ِٓ ٠ِٛب صالص١ٓ 30 خالي



 اعزّبساد اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ فٟ جبِؼخ ثغذاد
 

 .ؽف١فخ رؼذ٠الد ِغ ِٚؼّٛٔٙب، ثشىٍٙب اٌمذ٠ّخ اإلعزّبساد ٔفغٙب ٟ٘ اإلعزّبساد1.

  اٌّالدك اٌٝ (2) ٚ (1) اٌجذ١ٌٚٓ ِؼٍِٛبد اػبفخ ٘ٛ دظً اٌزٞ اٌشئ١ظ اٌزغ١١ش2.

(2)، (3)، ٚ (8). 

 
 اٌّٛػٛع اٌّالدظبد

 اعزّبسح اٌزشل١خ اٌؼ١ٍّخ(: 2)اٌٍّذك  (2)ٚ ( 1)اػبفخ اٌجذ١ٌٚٓ 

 رمش٠ش االعزالي ٚاعزّبسارٗ (: 3)اٌٍّذك  (2)ٚ ( 1)اػبفخ اٌجذ١ٌٚٓ 

 اعزّبساد رم١١ُ اٌجذٛس ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ(: 4)اٌٍّذك 

 اعزّبساد رم١١ُ اٌجذٛس ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ(: 5)اٌٍّذك 

 اعزّبسح اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍخج١ش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ(: 6)اٌٍّذك 

 اعزّبساد اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍخج١ش ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ(: 7)اٌٍّذك 

 اعزّبسح خالطخ اٌزشل١خ اٌؼ١ٍّخ(: 8)اٌٍّذك  (2)ٚ ( 1)اػبفخ اٌجذ١ٌٚٓ 

 سعبئً ِخبؽجخ خجشاء رم١١ُ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ(: 9)اٌٍّذك 

 اعزّبسح اٌغ١شح اٌزار١خ ٌطبٌت اٌزشل١خ(: 10)اٌٍّذك 

 اعزّبساد اٌزٛص١ك االٌىزشٟٚٔ(: 11)اٌٍّذك 

 اٌزشى١الد اٌّشٌّٛخ ثؼًّ ٌجٕخ اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ اٌّشوض٠خ  (: 12)اٌٍّذك 



 التخصصات العلمٌة

 المرتبة العلمٌة

 (عدد النقاط)

عدد بحوث 

 معاملة الترقٌة

 (أ  – 1) عدد البحوث المطلوبة فً الجدول 
مجموع 

 مجلة عالمٌة مجلة بمعامل تاثٌر البحوث
مجلة عربٌة او 

 عراقٌة

 4-2 (منفرد او مشترك) 4 (منفرد او مشترك) 3 مشترك 3منفرد او  2 2 (46)مدرس 

 7-3 مشترك 7منفرد او  6 مشترك 5منفرد او  4 (منفرد او مشترك) 3 3 (52)استاذ مساعد 

 مشترك 8منفرد او  6 مشترك 4منفرد او  3 3 (59)أستاذ 
منفرد  12

 مشترك15او
3-15 

 التخصصات اإلنسانٌة

 المرتبة العلمٌة

 (عدد النقاط)

عدد بحوث 

 معاملة الترقٌة

مجموع  (ب  – 1) عدد البحوث المطلوبة فً الجدول 

 مجلة رصٌنة عربٌة او عراقٌة مطبوعة او الكترونٌة البحوث

 5-3 مشترك( 5-3)منفرد أو  3 2 (46)مدرس 

 11-4 مشترك( 11-6)منفرد أو  4 3 (52)استاذ مساعد 

 12-4 مشترك( 12-6)منفرد أو  4 3 (59)أستاذ 

 األػذاد اٌزمش٠ج١خ ٌٍجذٛس اٌّطٍٛثخ ٌٍزشل١بد اٌؼ١ٍّخ



 (أ -1)الجدول رقم 
 إحتساب نقاط المراتب العلمٌة فً التخصصات العلمٌة

 تفاصٌل جهة النشر عنوان البحث ت
تسلسل 

 الباحث

تصنٌف جهة 

عدد النقاط  النشر

 المستحصلة
1 2 3 

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

 المجموع الكلً لعدد النقاط المستحصلة
  



 (أ -1)الجدول رقم 

 إحتساب نقاط المراتب العلمٌة فً التخصصات العلمٌة

اٌّشرجخ 

 اٌؼ١ٍّخ

ػذد 

إٌمبؽ 

 اٌّطٍٛثخ

 عدد النقاط الممنوحة حسب تسلسل الباحث وتصنٌف جهة النشر

 اٌجبدش اٌضبٌش اٌجبدش اٌضبٟٔ اٌجبدش األٚي

سلُ رظ١ٕف جٙخ 

 إٌشش

سلُ رظ١ٕف جٙخ 

 إٌشش
 سلُ رظ١ٕف جٙخ إٌشش

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 10.5 14 21 12 16 24 15 20 30 46 ِذسط

أعزبر 

 ِغبػذ
52 20 15 10 16 12 8 14 10.5 7 

 3.5 7 14 4 8 16 5 10 20 59 أعزبر



 (ب -1)الجدول رقم 

 إحتساب نقاط المراتب العلمٌة فً التخصصات اإلنسانٌة

تسلسل  تفاصٌل جهة النشر عنوان البحث ت
 الباحث

تصنٌف جهة 

النشر حسب 

 Iالتصنٌف 
عدد النقاط 
 المستحصلة

1 2 3 

                

                

                

                

                

 تفاصٌل جهة النشر عنوان البحث ت
عدد 

الباحثٌن 
 المشاركٌن

تصنٌف جهة 
النشر حسب 

 IIالتصنٌف 

عدد النقاط 
 المستحصلة

            

            

            

            

            

   المجموع الكلً لعدد النقاط المستحصلة



 تفاصٌل منح النقاط للباحثٌن حسب تسلسل الباحث وتصنٌف جهات النشر
تصنف جهات النشر للتخصصات اإلنسانٌة فً الجدول وفقا ألحد التصنٌفٌن : مالحظة  

 :اآلتٌٌن
.Iتوافر عند العلمٌة للتخصصات ( أ – 1 ) الجدول تصنٌف إلى إستنادا تصنّف أن 

 الحالة هذه وفً الجدول، هذا فً الواردة المجالت تصنٌفات فً النشر شروط
   .العلمٌة للتخصصات الموضح الجدول فً كما النقاط إحتساب ٌكون

.IIهذه وفً ،( إلكترونٌة أو مطبوعة عراقٌة أو عربٌة رصٌنة مجالت ) تكون أن 

 كما البحث فً المشاركٌن الباحثٌن لجمٌع بالتساوي النقاط إحتساب ٌكون الحالة
 :أدناه فً المبٌن الجدول فً

 المرتبة العلمٌة
عدد النقاط 

 المطلوبة

 الممنوحة للنشر فً  ( حسب عدد الباحثٌن)عدد النقاط 

 (  مجالت رصٌنة عربٌة أو عراقٌة مطبوعة أو إلكترونٌة)

 مشترك مع باحثٌن اثنٌن مشترك مع باحث واحد منفرد

 10   15 20 46 مدرس

 5 10 15 52 أستاذ مساعد

 5 10 15 59 أستاذ



 التفاصٌل نوع وعنوان النشاط ت
عدد النقاط 

 المستحصلة
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   المجموع الكلً لعدد النقاط المستحصلة

 عدد النقاط المطلوبة المرتبة العلمٌة

 24 مدرس

 28 أستاذ مساعد

 31 أستاذ

 (2)اٌجذٚي سلُ 

 ادزغبة ٔمبؽ إٌشبؽبد ٚخذِخ اٌّجزّغ
 

 دغت اٌّشارت اٌؼ١ٍّخ( 2)ػذد إٌمبؽ اٌّطٍٛة جّؼٙب ِٓ اٌجذٚي 
 



 تفاصٌل منح النقاط حسب نوع النشاط
 المالحظات عدد النقاط  التفاصٌل نوع النشاط ت

1 

كتاب مؤلف أو مترجم 

بإستثناء صفحات 

الفهارس والفواصل 

والعناوٌن وعلى أن 

ٌكون حاصل على 

الرقم الدولً المعٌاري 
 (ISBN)للكتب 

 منفرد

 10 صفحة 100أقل من 

مسجلة فً الخطة 

العلمٌة للقسم 

العلمً ومثبت فً 
 قواعد البٌانات 

 15 صفحة 100-200

 20 صفحة 200-300

 25 صفحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلف واحد

 10 صفحة 100أقل من 

 15 صفحة 100-200

 20 صفحة 200-300

 25 صفحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلفٌن

 5 صفحة 100أقل من 

 10 صفحة 100-200

 15 صفحة 200-300

 20 صفحة فما فوق 300

2 
بحث منشور فً 

 مؤتمر علمً

 داخل العراق
 5 الباحث االول

 4 الباحث الثانً

 3.5 الباحث الثالث

خارج 

 العراق

 10 الباحث االول

 8 الباحث الثانً

 7 الباحث الثالث



3 
دراسة علمٌة تعالج 

مشكلة فً المجتمع 
 العراقً

 فً التخصص

 
تكون مقدمة الى جهة  15

رسمٌة ومصادق 

علٌها من الجهة 

أعاله وتعالج مشكلة 
 خارج التخصص واقعٌة فً المجتمع

 
10 

4 

مقال مراجعة 
 الموضوع
Subject 
Review 

 10 نقاط لكل مقال 5
على أن ال تزٌد عن 

 نقاط 10

 براءة إختراع 5
 25 دولٌة

مصادق علٌها من 
 10 محلٌة الجهات الرسمٌة



 أوسمة علمٌة 6
 10 دولٌة

لجمٌع األوسمة 
 الحاصل علٌها

 5 محلٌة
لجمٌع األوسمة 
 الحاصل علٌها

7 
تقٌٌم البحوث العلمٌة أو 

 Bookمراجعة كتاب 
Review 

داخل العراق نقطة 

عن كل بحث او 
 مراجعة كتاب

5 

/ 
خارج العراق نقطتٌن 

عن كل بحث او 
 مراجعة كتاب

6 

 معدل تقٌٌم األداء 8
 6 % 79 – 70من 

 8 % 89 – 80من  /
 10 % 100 – 90من 

9 
المشاركة فً اللجان 

 اإلمتحانٌة
 10 نقطتٌن عن كل لجنة

على أن ال تزٌد عن 
 نقاط 10



10 
المشاركة كمحاضر فً 

دورات تدرٌبٌة أو فً 
 التعلٌم المستمر

نقطتٌن عن كل 
 دورة

10 
على أن ال تزٌد عن 

 نقاط 10

   15   العمل فً المستشفٌات 11

12 
تحرٌر ( مدٌر)رئٌس 

 مجلة علمٌة
  10 

  

13 
عضو هٌئة تحرٌر 

 مجلة علمٌة
  5 

  

14 
مسؤول وحدة ضمان 

 الجودة
  3 

  

15 
المشاركة فً إستحداث 

 األقسام العلمٌة
نقطتٌن عن كل 

 إستحداث
10 

على أن ال تزٌد عن 
 نقاط 10



16 
المشاركة فً اإلشراف 

 التربوي
نقطة عن كل 

 تكلٌف
10 

على أن ال تزٌد 
 نقاط 10عن 

17 
المشاركة فً اإلشراف على 

طلبة الماجستٌر والدكتوراه 
 خارج العراق

 الماجستٌر
 للطالب الواحد 5

 للطالبٌن فأكثر 10

 الدكتوراه
 للطالب الواحد 10

 للطالبٌن فأكثر 20

18 

المشاركة فً النشاطات 

إشراف على )الالصفٌة للطلبة 

إبتكار أو تصنٌع، إشراف على 

عمل تطوعً طالبً، إشراف 
 (على مهرجان ثقافً

نقطتٌن عن 
 كل مشاركة

10 
على أن ال تزٌد 

 نقاط 10عن 



19 

المشاركة فً 

المؤتمرات كعضو فً 

لجنة تحضٌرٌة أو لجنة 
 علمٌة أو لجنة إستقبال

نقطتٌن عن كل 
 لجنة

10 
على أن ال تزٌد 

 نقاط 10عن 

20 
اإلشراف على األقسام 

 الداخلٌة
خمس نقاط عن كل 

 عام تكلٌف
10 

على أن ال تزٌد 
 نقاط 10عن 

21 
المشاركة فً اللجان 

 الوزارٌة
خمس نقاط عن كل 

 لجنة
10 

على أن ال تزٌد 
 نقاط 10عن 

22 
تعاون تربوي مع 

جامعات ومنظمات 
 عالمٌة

 5 مشاركة واحدة
على أن ال تزٌد 

 10 مشاركتٌن أو أكثر نقاط 10عن 

23 
الحصول على مؤشر 

 (H1)هٌرتش 

نقطة واحدة لكل قٌمة من 
الحاصل علٌها ( H1)قٌم 

التدرٌسً من دار نشر 
Scopus 

على أن ال تزٌد 
 نقطة 30عن 



 .....شكراً لحسن إصغائكم 
 و السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 بغدادجامعة     

 الترقٌات العلمٌة المركزٌةلجنة 

 

 


