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أأووال: االقووااعدد االتنفيیذذيیة ووااإلجرراائيیة لجامعة االددمامم 

معايیيیرر ااختيیارر االباحثيینن االمتميیززيینن وواالبحووثث االمتميیززةة : 

يیجووزز للجامعة منح جائززةة ووااحددةة للبحووثث االمتميیززةة ووجائززةة أأخررىى للباحثيینن االمتميیززيینن . ١۱.

يیددخلل في عمليیة االمفاضلة للباحثيینن االمتميیززيینن كلل منن تنططبقق عليیهھمم االشررووطط االتاليیة : ٢۲.

 أأنن يیكوونن االباحثث ااحدد منسووبي االجامعة ووعملل بالجامعة مددةة التقلل عنن ثالثث سنووااتت ٬، أأوو يیكوونن أأحدد ططلبة •
االجامعة االمشتغليینن بالبحثث االعلمي . 

 أأنن يیكوونن نشاططهھ االبحثي متميیززااً كًما وونووًعا . •

 أأنن يیكوونن حسنن االسيیررةة وواالسلووكك وولمم يیصددرر منهھ أأيي عملل مخلل باللوواائح ووااألنظظمة وولمم يیصددرر بحقهھ أأيیة •
إإجررااءااتت تأدديیبيیة . 

٣۳. يیددخلل في مفاضلة االبحووثث االمتميیززةة ٬، ااألبحاثث االتي تنططبقق عليیهھا االماددةة (١۱٨۸) منن االالئحة االمووحددةة للبحثث االعلمي 
في االجامعاتت على أأنن يیكوونن االبحثث منشووررااً بإحددىى االمجالتت االعلميیة االمتميیززةة . 

٤. تتمم عمليیة تررشيیح االباحثيینن االمتميیززيینن أأوو ااألبحاثث االمتميیززةة لنيیلل جوواائزز منن االجامعة أأوو مؤؤسساتت علميیة أأخررىى منن 
ً لعررضض ااألمرر على االمجلسس االعلمي إلقررااررهھھھا أأوو  قبلل مجلسس ااألقسامم وواالكليیاتت وواالمررااكزز االبحثيیة بالجامعة تمهھيیدداا

ررفضهھا . 

٥. تخضع عمليیة ااختبارر االباحثيینن االمتميیززيینن أأوو االبحووثث االمتميیززةة للجنة تحكيیمم يیووصي بتشكيیلهھا االمجلسس االعلمي . 

٦. يیكوونن مقدداارر االجائززةة االتشجيیعيیة عشرروونن أألفف لایر باإلضافة إإلى شهھاددةة تقدديیرر . 

٧۷. يیجووزز للمجلسس االعلمي حجبب أأيي منن االجوواائزز االسابقة في حالة كوونن ااألعمالل االمقددمة ال تررقى للمستووىى االمططلووبب 
أأوو في حالة عددمم ااستيیفاء االشررووطط االالززمة . 



ثانيیا: االمكافأتت االتشجيیعيیة للنشرر في االمجالتت االعلميیة االمحكمة ذذااتت معاملل االتأثيیرر (JIF) االتي ترردد إإلى 
االمجلسس االعلمي . 

أأ. االمكافآتت : 

عندد االنشرر في مجلة علميیة ذذااتت (JIF) منن (٢۲) ووحتى (٣۳.٩۹) يیمنح االباحثث مكافأةة ماليیة قددررهھھھا (٥٠۰٠۰٠۰) ١۱.
فقطط خمسة آآالفف لایر . 

عندد االنشرر في مجلة علميیة ذذااتت (JIF) منن (٤) ووحتى (٦.٩۹)  يیمنح االباحثث مكافأةة ماليیة قددررهھھھا (١۱٠۰٠۰٠۰٠۰) ٢۲.
فقطط عشررةة آآالفف لایر . 

عندد االنشرر في مجلة علميیة ذذااتت (JIF) منن (٧۷) ووحتى (٩۹.٩۹)  يیمنح االباحثث مكافأةة ماليیة قددررهھھھا (١۱٥٠۰٠۰٠۰) ٣۳.
فقطط خمسة عشرر آآالفف لایر . 

عندد االنشرر في مجلة علميیة ذذااتت (JIF) منن (١۱٠۰) فأعلى  يیمنح االباحثث مكافأةة ماليیة قددررهھھھا(٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰) فقطط ٤.
عشرروونن آآالفف لایر  

بب. اليیتمم االصررفف ااال بالضوواابطط االتاليیة :  

أأنن يیتمم االنشرر بإسمم االجامعة . ١۱.

اليیتمم صررفف االمكافأةة في االعامم االووااحدد أأكثرر منن خمسس مررااتت لكلل باحثث . ٢۲.

في حالل ووجوودد أأكثرر منن باحثث يیشتررطط لصررفف االمكافأةة لجميیع االباحثيینن أأنن يیكوونن االباحثث االررئيیسس منن جامعة ٣۳.
االددمامم ووتووززعع االمكافأةة بيینهھمم بالتساوويي . 

في حالل لمم يیكنن االباحثث االررئيیسس منن جامعة االددمامم ووأأُشيیرر للباحثث االمشارركك على أأنهھ منن جامعة االددمامم ٬، فيیتمم ٤.
صررفف نسبة االمكافأةة فقطط للمشارركك منن جامعة االددمامم ووتحجبب عنن بقيیة االمشارركيینن . 



جج. ااألووررااقق االعلميیة االمنشووررةة االتي يیتمم منح االمكافأةة لهھا فقطط إإحددىى مايیلي :  

• Original paper 

• Review 

•Structured Short Communication  

دد. ال يیتمم صررفف االمكافأةة في حالل كانتت ااألووررااقق االعلميیة أأيیاً مما يیلي :  

• Case Report 

• Technical Report 

• Letter To The Editor  

• Extracted From PhD Or MSc Studies 

• Conferences , Seminars& WorKshop 

• Books & Booklets 


