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اليت يؤدي احلصول عليها إىل استحقاق مكافآت التميز العلمية اجلوائز 

العلمي ألعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم يف اجلامعات 

 احلكومية السعودية

 

العاملية واإلقليمية واحمللية اليت يؤدي احلصول عليها إىل العلمية قائمة اجلوائز ال هتضمن هذت

العلمي ألعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم يف استحقاق مكافآت التميز 

ومن يف أمع مالحظة أنه إذا حصل عضو هيئة التدريس .  احلكومية اجلامعات السعودية

 اناملوضحالشرطان  يهانطبق علاو القائمةهذه حكمه على جائزة من غري اجلوائز املدرجة يف 

التقدم بطلب  فعليه ضوابط صرف مكافأة التميّز من( ثانيًا)من الفقرة ( ب)و ( أ)البندين يف 

إدراج اجلائزة يف لدراسة إمكانية  طلب الرتشيح ُقدَِّم إليه الذيللهيئة من خالل اجمللس العلمي 

 .القائمة ومنحه املكافأة

 

من عدد من قائمة اجلوائز املعتمدة من قبل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي وتتألف 

 :اجلداول خصص كل جدول منها لفئة معينة من اجلوائز ورتبت على النحو التالي

 

 جدول اجلوائز العاملية العربية. 

  األجنبية ةاجلوائز العامليجدول. 

 جدول اجلوائز اإلقليمية. 

 جدول اجلوائز احمللية . 
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 اجلوائز العاملية العربية

   
 اجلائـــزةاسم  م

 "جائــــزة خــــــادم احلرمــــــــني الشريــفني عبد اهلل بن عبدا لعزيز الــعاملية للتــرمجــــة  1

   جائزة الشيخ محد بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية  1

 جائزة الشيخ على بن عبد اهلل آل ثانى للمعلومات والدراسات 4

 جائزة البنك اإلسالمي للتنمية 3

 للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة  جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية 5

 :جائزة امللك فيصل العاملية 6

 .خدمة اإلسالم-

 .الطب-

 .العلوم-

 .اللغة العربية واألدب-

 .الدراسات اإلسالمية-

 .جائزة األمري سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه 7

 .زايد الدولية للبيئةجائزة  8

 .جائزة امللك احلسن الثاني الدولية للمياه 9

 .جائزة الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم العاملية للعلوم الطبية 11
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 اجلوائز العاملية األجنبية

Ser.  Name of prize  

1 AAAS International Scientific Cooperation Award  

2 AAAS Newcomb Cleveland Award 

3 AAAS Philip Hauge Abelson Award 

4 (Mathematics) Abel Award  

5 ACM Turing Award 

6 (Oceanography) A.G. Huntsman Award  

7 AIA Gold Medal  

8 Albert Lasker Award for Clinical Medical Research/Lasker Foundation (US).  

9 Albert Einstein World Award of Science 

10 Alfred Noble Prize 

11 Archon X PRIZE (X Prize Foundation)  

12 ASM Awards  

13 Astrid Lindgren Memorial Award 

14 Automotive X PRIZE  

15 Bcher Memorial Prize 

16 Carl Friedrich Gauss Prize 

17 Carlos J. Finlay Prize for Microbiology 

18 Charles Stark Draper Award  

19 Cole Prize Fröhlich Prize 

20 Common Wealth Award of Distinguished Service   

21 Elmer A. Sperry Award (ASME) 

22 Energy Globe Awards  

23  Eppendorf and Science Prize for Neurobiology  

24 Fermat Prize  

http://www.aaas.org/aboutaaas/awards/int/index.shtml
http://www.aaas.org/aboutaaas/awards/newcomb/index.shtml
http://www.abelprisen.no/en/abelprisen/retningslinjer.html
http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Association_for_Computing_Machinery/
http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Turing_Award/
http://www.iob.gc.ca/huntsman/huntsaward-f.html
http://en.wikipedia.org/wiki/AIA_Gold_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Lasker_Award_for_Clinical_Medical_Research
http://en.wikipedia.org/wiki/Lasker_Foundation
http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Albert_Einstein_World_Award_of_Science/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Noble_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Archon_X_PRIZE
http://en.wikipedia.org/wiki/X_Prize_Foundation
http://www.asm.org/Awards/index.asp?bid=14936
http://www.economicexpert.com/a/Astrid:Lindgren:Memorial:Award.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_X_PRIZE
http://www.onpedia.com/encyclopedia/Bcher-Memorial-Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss_Prize
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=8
http://www.nae.edu/nae/awardscom.nsf/weblinks/NAEW-4NHML8?OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/Cole_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6hlich_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Wealth_Award_of_Distinguished_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Elmer_A._Sperry_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Mechanical_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Globe_Awards
http://www.sciencemag.org/feature/data/prizes/eppendorf/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat_Prize
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 اجلوائز العاملية األجنبية (تابع)

Ser.  Name of prize  

25 Frederic Esser Nemmers Prize  

26  Fritz J. and Dolores H. Russ Award  

27 Global Environmental Citizen Award 

28 (Health) Baillet Latour Award for Health-Inbev 

29 Internation Gairdner Awards  

30  International Cosmos Award  

31 IUCr Ewald Prize  

32 & Science  IUVSTA Prize for Technology 

33  Japan Prize 

34 John von Neumann Theory Prize 

35 Kavli Prize  

36  Keio Medical Science Prize  

37 Kirk A. Landon-AACR Prize for Basic Cancer Research 

38 Kistler Award 

39 Komen Brinker Award for Scientific Distinction  

40 Kyoto Prize 

41  Louis and Artur Lucian Award for Research in Circulatory Diseases  

42 MAB Young Scientists Awards  

43 (Virology) M.W. Beijerinck Virology Prize  

44 Marcus Wallenberg Prize  

45 Millennium Technology Prize   

46 Nierenberg Prize   

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Esser_Nemmers_Prize
http://www.nae.edu/nae/awardscom.nsf/weblinks/NAEW-4NHMED?OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Environmental_Citizen_Award
http://www.inbevbailletlatour.com/
http://www.gairdner.org/awards
http://www.expo-cosmos.or.jp/menu_e.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=47
http://www.iuvsta.org/whatisIU2.html
http://www.japanprize.jp/en/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann_Theory_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Kavli_Prize
http://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=582
http://en.wikipedia.org/wiki/Komen_Brinker_Award_for_Scientific_Distinction
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Prize
http://www.mcgill.ca/lucianaward/
http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6738&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.knaw.nl/beijerinck/index.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=36
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Technology_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Nierenberg_Prize
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 اجلوائز العاملية األجنبية (تابع)
 

Ser.  Name of prize  

47 Nobel Prize 

48 (Advance Materials) Outstanding Young Investigator Award  

49 Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Prize (Germany)  

50  AACR International Award for Cancer Research  -Pezcoller Foundation  

51 Pirelli Internetional Award  

52 Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water   

53 Ramanujan Prize  

54 Right Livelihood Award 

55 Robert Koch Prize (Germany)  

56 Schock Prize - Mathematics  

57 Shaw Prize 

58 SfN/AstraZeneca Young Investigator Award 

59  St. Andrews Prize for the Environment  

60  Stockholm Water Prize  

61 The Enrico Fermi Award  

62  The Kyoto World Water Grand Prize  

63 The Welch Award in Chemistry  

64 The World Food Prize  

65 Tony Kent Strix award  

66 Tyler Award  

67 UNEP Sasakawa Prize  

68  UNESCO Science Prize  

69 Von Hipple Award  

 

http://www.economicexpert.com/a/Nobel:Prize.htm
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=1799&DID=68719&SID=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich_and_Ludwig_Darmstaedter_Prize
http://www.aacr.org/home/scientists/scientific-achievement-awards/pezcoller-aacr-international-award.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirelli_Internetional_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sultan_Bin_Abdulaziz_International_Prize_for_Water
http://en.wikipedia.org/wiki/ICTP_Ramanujan_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_Livelihood_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Schock_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaw_Prize
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=16
http://www.thestandrewsprize.com/index.htm
http://www.siwi.org/
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=732
http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=722&L=0%20
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=738
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Kent_Strix_award
http://www.usc.edu/admin/provost/tylerprize/index.html
http://fgic-gfci.scitech.gc.ca/details.php?lang=e&id=699
http://portal.unesco.org/science/fr/ev.php-URL_ID=5879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=1796&DID=68716&SID=1
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 اجلـوائز اإلقليمية
 

 اسم اجلائـــزة م

 جائزة احتاد اجلامعات العربية 1

 فى العلوم االساسية( االيسيسكو)جائزة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  1

 للبحوث الرتبوية( االيسيسكو)جائزة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  4

 اجلزائر –العربي جائزة الرئاسية للطب  3

 العربية للتنمية الزراعية للمنظمة  اإلبداعجائزة  5

 جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 6

   جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية باإلمارات العربية املتحدة  7

  ( جماالت متعددة)جائزة مؤسسة عبد احلميد شومان باألردن  8

 شومان للباحثني العرب الشبانجائزة عبد احلميد -1

 جائزة عبد احلميد شومان للرتمجة-1

 جائزة عبد احلميد شومان ألدب األطفال

 جائزة معرض الكويت للكتاب من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 9

 هيو.  يف خمتلف العلوم اإلسالميتقدم املؤسسة جوائز سنوية للباحثني يف الكويت العامل 

 1- جائزة الكويت  

 1-  جائزة املنظمة اإلسالمية يف العلوم الطبية 

 4-  ،جائزة معرض الكويت للكتاب 

 3-  جائزة الزراعة والثروة احليوانية والسمكية 

 5-  جائزة أفضل حبث 

 6-  جائزة اإلنتاج العلمي 

 7-  جائزة الكويت اإللكرتونية 

 جائزة منظمة العواصم واملدن اإلسالمية 11

 :جماالت للجائزة

  جائزة التأليف أو التحقيق أو الرتمجة-1

 جائزة البحث  العلمي-1

  واخلدمات البلديةجائزة املشروعات -4

  جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي  11

http://www.shoman.org/ar/award_translation.aspx
http://www.shoman.org/ar/award_children.aspx
http://www.shoman.org/ar/award_children.aspx
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 اجلـوائز احملليــة
 

 اسم اجلائـــزة م

     جائزة املراعي للتميز العلمي  1

 :اجلائزة فروع

  .جائزة العامل املتميز -1

  .جائزة العمل اإلبداعي -1

 بالبحوث العلمية اليت تعد يف اململكةوتعنى .  (للنساء )   جائزة البحوث العلمية -4

 .من قبل الباحثات السعوديات يف جمال علوم األساس والعلوم التطبيقية
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ز ألعضاء مكافآت التمّيشروط التحكيم لغرض التحقق من استحقاق 

نظري  هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف اجلامعات احلكومية السعودية

 براءة االخرتاع وما يف حكمها

 

تتضمن هذه الوثيقة شروط التحكـيم لغـرض التحقـق مـن اسـتحقاق مكافـآت التمّيـز ألعضـاء         

هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف اجلامعات احلكومية السعودية نظري بـراءة االخـرتاع ومـا يف    

ق املكافـأة وفقـًا ملـا ورد    علمًا بأنه يتعني التقيد بهـذه الشـروط عنـد البـت يف اسـتحقا     .  حكمها

.  من ضوابط صرف مكافأة التمّيز( خامسًا)من الفقرة ( 3)والبند ( 1)والبند ( رابعًا)يف الفقرة 

 :وتنص هذه الشروط على ما يلي
 

أن يكــون البحــث قــد نشــر يف فيشــرتط  عــن حبــث علمــيإذا كــان االزــاز قــد نــت   -1

الـذي  لـد  اجمللـس العلمـي    املقبولـة  ضمن أوعية النشـر  مصنفة حمكمة علمية جملة 

 .ُقدَِّم إليه طلب الرتشيح

 

أن يــتم حتكــيم وثيقــة فيشــرتط يــتم نشــره إذا كــان االزــاز قــد نــت  عــن حبــث علمــي مل   -1

 :ليا يوفقًا مل ُقدَِّم إليه طلب الرتشيحالذي الرباءة أو وثيقة االكتشاف من قبل اجمللس العلمي 
 

فريـــق حتكـــيم مـــن ثالثـــة  َم إليـــه طلـــب الرتشـــيحالـــذي ُقـــدِّ ُيشـــكل اجمللـــس العلمـــي - أ

ــزين يف جمــال اإلزــاز مــن خــارج املؤسســة        ــاء املتمي املؤسســات /حمكمــني مــن العلم

 .املرشحون/التعليمية اليت ينتمي إليها املرشح

 .متيز    حياط فريق التحكيم كتابيًا بأن الغرض من التحكيم هو منح مكافأة  - ب

 .ق أغلبية احملكمني على استحقاقهايشرتط الستحقاق املكافأة أن يتف - ت

 
 

الحقـًا حبـث علمـي وأن     أن ينـت  عنـه  فيشـرتط  عن حبث علمي  إذا مل يكن االزاز قد نت  -4

وفقًا للضـوابط املدرجـة    الذي ُقدَِّم إليه طلب الرتشيحيتم حتكيم البحث من قبل اجمللس العلمي 

 .أعاله( 1)يف الفقرة 
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 اجملالت العلمية اليت يؤدي النشر فيها إىل استحقاق 

العلمي ألعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم مكافآت التميز 

 احلكومية يف اجلامعات السعودية

 

تتضـــمن هـــذه القائمـــة اجملـــالت العلميـــة يف تصصـــات العلـــوم التطبيقيـــة وتصصـــات العلـــوم   

النشر فيهـا إىل اسـتحقاق مكافـآت النشـر العلمـي امل صصـة       اإلنسانية واالجتماعية اليت يؤهل 

املشـار  و ألعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم يف اجلامعات السـعودية احلكوميـة  

وتتـألف القائمـة مـن جـزئني يتضـمن      .  من ضوابط صرف مكافـأة التمّيـز  ( ثالثًا)إليها يف الفقرة 

 .  يف تصصـــات العلـــوم التطبيقيـــة  ( ج)و( ب)و (أ)اجلـــزء األول منهـــا جـــداول جمـــالت الفئـــات     

يف تصصـات العلـوم   ( ج)و ( ب)و ( أ)ويتضمن اجلزء الثاني من القائمة جداول جمـالت الفئـات   

اإلنســانية واالجتماعيــة،  وقــد رتبــت اجلــداول يف كــل جــزء مــن جزئــي القائمــة وفقــًا للرتتيــب        

يف ( ج)و ( ب)و ( أ)فئـات اجملـالت     ومت تصـنيف  .  األجبدي ملسـمى الت صـص باللغـة االزليزيـة    

وقـد  .  علـى التـوالي   (C)و  (B)و (A)كل جدول وفقًا  ملسمى كل فئة باألحرف الالتينية وهي 

 :ت يف تصنيف اجملالت الضوابط التاليةَعاتُِّب

 

وعلوم  تصنيف اجملالت العلمية يف مجيع الت صصات عدا تصصات العلوم الشرعيةضوابط 

 اللغة العربية

 Journalمت تصـنيف اجملـالت العلميـة املتميـزة يف هـذه الت صصـات وفقـًا ملعامـل تـأثري اجمللـة            

Impact Factor         بناء على التعريـف املتبـع يف قواعـد بيانـات معهـد املعلومـات العلميـةInstitute 

for Scientific Information (ISI) اليت تصدرها مؤسسة مثسون رويرتز Thomson Reuters  . 

اجملــالت يف العلــوم التطبيقيــة وفقــًا للتصــنيف املعمــول بــه يف قاعــدة  البيانــات   يــث مت تصــنيف ح

أمــا .  Science Citation Index Expandedاملعنونــة بــالفهرس املوســع لالقتباســات العلميــة   

بالنســبة للمجــالت يف العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة  فــتم تــبو التصــنيف املعمــول بــه يف قاعــدة    

ــة  البيا ــات املعنون ــك   .   Social Science Citation Indexن ــى ذل ــاء عل الرتتيــب د اعتمــمت اوبن

  : لمجالت يف كل تصص يف ثالث فئات على النحو التاليل التنازلي
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يف  (A)واملدرجـة يف الفئـة    مـن اجملـالت يف الت صـص   %( 11)تتضـمن أفضـل    :(أ)الفئة 

   .قائمة اجملالت املعتمدة من اهليئة
 

يف األفضـلية  ( أ)اليت تلي جمالت الفئة %(11)تتضمن اجملالت اليت متثل الـ  :(ب) الفئة

يف قائمـة اجملـالت املعتمـدة     (B)وقد أدرجت هذه اجملالت يف الفئة .  يف ذات الت صص

  .  من اهليئة
 

تتضمن هذه الفئـة بقيـة اجملـالت العلميـة املدرجـة يف الت صـص يف قاعـدتي         :(ج)الفئة 

يف قائمـــة  (C)وقـــد أدرجـــت هـــذه اجملـــالت يف الفئـــة  .  أعـــالهشـــار إليهمـــا البيانـــات امل

  .  اجملالت املعتمدة من اهليئة

 

  تصنيف اجملالت يف تصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربيةضوابط 

نظرًا خلصوصية هذه الت صصات فإنه ليس مـن املتوقـع أن تظهـر جمالتهـا العلميـة ضـمن قـوائم        

ــة الــيت أشــري إليهــا أعــاله   تصــنيف اجملــالت   ــزة هلــذه     .  العاملي ــة نشــر متمي ــوفر أوعي وذلــك لعــدم ت

تصنيف اجملالت العلميـة يف هـذه الت صصـات يف     فقد متولذلك .  الت صصات بغري اللغة العربية

 :ثالث فئات وفقًا للضوابط التالية

 

  تـدخل  الـيت   جمالت العلوم الشرعية وعلوم اللغـة العربيـة  هذه الفئة تتضمن  (: أ)الفئة

يف قائمــة اجملــالت املعتمــدة   (C)أو (B)أو (A)تظهــر يف الفئــات و (ISI)يف تصــنيف الـــ 

 . من اهليئة يف أي تصص

 

  املسـتوفية  جمـالت العلـوم الشـرعية وعلـوم اللغـة العربيـة       هذه الفئة تتضمن  (:ب)الفئة

 Thomsonيف قواعـد البيانـات الـيت توفرهـا مؤسسـة       ( الفهرسـة )لشـروط التسـجيل   

Reuters واليت تشرتط ما يلي: 

 

 .االنتظام يف النشر وفقًا  لإلطار الزمو الذي ينص عليه نظام اجمللة (1
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 :منها ما يليو التقيد بقواعد النشر املتعارف عليها (1

 

 .أن يدل عنوان اجمللة داللة واضحة على مضمونها -

 . أن تصف عناوين املقاالت حمتوياتها وضوح -

 . أن تتضمن مست لصات املقاالت وصفًا موجزًا وواضحًا حملتو  املقال -

 .أن تتضمن املقاالت معلومات مرجعية كاملة -

 .أن تنشر اجمللة العنوانني الكاملة ملؤلفي املقاالت -

 

األصــل هــو اشــرتاط أن تكــون لغــة النشــر هــي اللغــة االزليزيــة باعتبارهــا اللغــة    (4

وميكـن قبـول   .  ي يف أوسـاط البحـث العلمـي   األكثر رواجـًا علـى املسـتو  العـامل    

ــات      ــة معلومـ ــرط أن تتضـــمن اجمللـ ــة بشـ ــة االزليزيـ ــري اللغـ ــورة بغـ اجملـــالت املنشـ

علمًا بأن التوجه بالنسبة للعلوم الطبيعية علـى  .  مرجعية كاملة باللغة االزليزية

ــة     ويف املقابــل فإنــه مــن  .  وجــه اخلصــو  هــو أن يكــون النشــر باللغــة اإلزليزي

العلــوم اإلنســانية الــيت تنشــر بغــري اللغــة  و كــن قبــول جمــالت الفنــون وا داباملم

 .يف مجيع األحوال جيب أن تكتب قائمة املراجع باللغة االزليزيةو.  االزليزية

 

أن يكون التحكيم للنشر من قبل نظراء يف الت صـص ويضـمن جـودة البحـوث      (3

 .كفاية املراجع املستند إليهاو املنشورة

 

 .به أن يشار يف كل مقالة بقدر اإلمكان إىل مصادر متويل البحث من املوصى (5

 

 .مد  إثراء اجمللة لقواعد البيانات العلمية يف جمال الت صص (6

 

ــؤلفي املقــاالت     (7 ــرايف مل ــع اجلغ ــع إمكانيــة قبــول     و اتســاع التوزي حملــرري اجمللــة م

اجملــالت اإلقليميــة يف حالــة تقيــدها بشــكل صــارم باملعــايري األخــر  لشـــروط         

 .التسجيل

 

 . مد  االستشهاد باألعمال السابقة ملؤلفي املقاالت املنشورة يف اجمللة (8
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  هذه الفئة اجملالت املستوفية للشروط التالية تتضمن :(ج)الفئة: 

 

 .أن تكون اجمللة صادرة عن مؤسسة تعليمية أو هيئة علمية مت صصة (1

 

ــالل      (1 ــكل دوري دون انقطـــاع خـ ــة منتظمـــًا بشـ ــون صـــدور اجمللـ الـــثالث  أن يكـ

 .السنوات األخرية

 

أن يكون قـد صـدر مـن اجمللـة مـا اليقـل عـن سـتة أعـداد وأن يكـون قـد مضـى              (4

 .على أول إصدار هلا ثالث سنوات على األقل

    

 .ISSNأن تكون اجمللة مسجلة دوليًا وأن يكون هلا رقم إيداع دولي  (3

 

 .أن تكون للمجلة قواعد وضوابط للنشر معلنة (5

  

ئـــة حتريـــر مـــن ذوي اخلـــربة يف البحـــث العلمـــي يف جمـــال  أن تكـــون للمجلـــة هي (6

 .تصص اجمللة

 

 .أن تكون البحوث املنشورة يف اجمللة لباحثني من جنسيات وجهات خمتلفة (7

 

أن تتبنى اجمللة التنوع يف التحكيم من خالل االستعانة مبحكمني من جنسيات  (8

 .وجهات خمتلفة

 

ــرة وتقنيـــات      (9 ــاليب املعاصـ ــت دم اجمللـــة األسـ ــل مـــع   أن تسـ املعلومـــات يف التواصـ

ــة      ــى الشــبكة العاملي ( االنرتنــت)البــاحثني واحملكمــني وأن يكــون هلــا موقــع عل

ُيَمكِّــُن البــاحثني مــن الوصــول ملل صــات األحبــاث مــن خــالل البحــث النصــي          

 .بواسطة حمركات البحث اإلليكرتونية
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ُيْعَمُل بتصنيف اجملـالت العلميـة يف مجيـع الت صصـات عـدا تصصـات العلـوم الشـرعية وعلـوم          

ملـدة ثــالث سـنوات مــن بدايــة   وفقــًا للقائمـة املدرجــة فيمـا يلــي   ( أ،ب،ج)يف الفئـات  اللغـة العربيــة  

تطبيــق نظــام مكافــآت التميــز ويــتم حتــديث التصــنيف بعــد ذلــك وفقــًا  خــر إصــدارات قواعــد  

 .يف حينه Institute for Scientific Information (ISI)د املعلومات العلمية بيانات معه

 
  

ُيْعَمــُل بتصــنيف اجملــالت يف تصصــات العلــوم الشــرعية وعلــوم اللغــة العربيــة وفقــًا للضــوابط      

هذه الوثيقة ملدة ثالث سنوات من بداية تطبيـق نظـام مكافـآت التميـز،     فيما تقدم من املدرجة 

أ، ب، )ملتها معاملة اجملالت األخر  حسب ظهورهـا يف أي مـن الفئـات الـثالث     ومن ثم تتم معا

بنــاء علــى التعريــف املتبــع يف قواعــد   Journal Impact Factorوفقــًا ملعامــل تــأثري اجمللــة  ( ج

الـيت تصـدرها    Institute for Scientific Information (ISI)بيانـات معهـد املعلومـات العلميـة    

 .  Thomson Reuters مؤسسة مثسون رويرتز
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