Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى إَتبج عهًى يقدو
نهحصول عهى جبئزة اجلبيعت انتشجيعيت
ـــــــــــــــــــــ

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

درجة التقييم:
انجبَب األكبدًٍَ
()05

اسم المحكم :أ.د.

جهة العمل (كمية:
التاريخ:

يتىسظ درجبث
انبحىث ()55

النهاية العظمى
4
3
3
3
3
3
3
3
25

1

2

3

انذرجت انكهُت
()011

تقييم المحكم للبحوث
8 7 6 5 4

انذرجت انكهُت ببنحروف

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

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

تقييم المحكم

9

11

انًتىسظ

اسم المتقدم:
الجانب األكاديمي ( 25درجة)
عناصر التقييم
انُشر انذونً فً يجالث يريىلت
يؼذل االستشهبد (يؤشر هُرش)
انًشبركت فٍ انكتب انؼبنًُت أو انترجًت
انحصىل ػهً جىائز ػهًُت
انًشبركت فٍ إدارة انًراكز وانىحذاث ببنجبيؼت
انًشبركت فً انًشروػبث انبحخُت انًحهُت واألجُبُت
انًشبركت فٍ تحكُى انبحىث انؼهًُت ببنًجالث انذونُت
اإلشراف وانتحكُى نهرسبئم انؼهًُت
المجموع الكلى
الجانب البحثي ( 75درجة)
النهاية
عناصر التقييم
العظمى
01
األصبنت واالبتكبر واإلضبفت انؼهًُت نهًؤنف
5
انشكم انؼبو ووضىح وتحمُك انهذف
5
دلت انهغت وانؼرض
5
حذاحت طرق انبحج
01
ػًك انًُبلشت وساليت االستُتبجبث وانتىصُبث
5
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
5
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
01
يستىي انًجهت/انُشر
75
المجموع الكلى

قسم:

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

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى إَتبج عهًى يقدو
نهحصول عهى جبئزة اجلبيعت نإلبداع انعهًى
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
الجانب األكاديمي ( 41درجة)
عناصر التقييم
انُشر انذونً فً يجالث يريىلت
يؼذل االستشهبد (يؤشر هُرش)
براءاث االختراع انًسجهت
انًشبركت فً انكتب انؼبنًُت أو انترجًت
انحصىل ػهً جىائز ػهًُت
تىنً انًُبصب اإلدارَت ببنجبيؼت
انًشبركت فً انًشروػبث انبحخُت انًحهُت واألجُبُت
ػضىَت انهجبٌ انؼهًُت
اإلشراف وانتحكُى نهرسبئم انؼهًُت
المجموع الكلى
الجانب البحثي ( 61درجة)
عناصر التقييم

قسم:

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

درجة التقييم:
انجبَب األكبدًٍَ
()41

اسم المحكم :أ.د.

جهة العمل (كمية:
التاريخ:

يتىسظ درجبث
انبحىث ()61

النهاية العظمى
6
6
3
3
4
4
4
5
5
41
النهاية
العظمى
8
4
4
4
06
4
4
06
61

1

تقييم المحكم للبحوث
4
3
2

انذرجت انكهُت
()011

انذرجت انكهُت ببنحروف

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

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

تقييم المحكم

5

انًتىسظ

األصبنت واالبتكبر واإلضبفت انؼهًُت نهًؤنف
انشكم انؼبو ووضىح وتحمُك انهذف
دلت انهغت وانؼرض
حذاحت طرق انبحج
ػًك انًُبلشت وساليت االستُتبجبث وانتىصُبث
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
يستىي انًجهت/انُشر
المجموع الكلى

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

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى إَتبج عهًي يقدو
نهحصول عهى جبئزة اجلبيعت انتقديريت
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
الجانب األكاديمي ( 41درجة)
عناصر التقييم
انُشر انذونً فً يجالث يريىلت
يؼذل االستشهبد (يؤشر هُرش)
براءاث االختراع انًسجهت
انًشبركت فً انكتب انؼبنًُت أو انترجًت
انحصىل ػهً جىائز ػهًُت
تىنً انًُبصب اإلدارَت ببنجبيؼت
انًشبركت فً انًشروػبث انبحخُت انًحهُت واألجُبُت
ػضىَت انهجبٌ انؼهًُت
اإلشراف وانتحكُى نهرسبئم انؼهًُت
المجموع الكلى
الجانب البحثي ()61
عناصر التقييم

قسم:

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

درجة التقييم:
انجبَب األكبدًٍَ
()41

اسم المحكم :أ.د.

جهة العمل (كمية:
التاريخ:

يتىسظ درجبث
انبحىث ()61

النهاية العظمى
6
6
3
5
5
4
4
4
3
41
النهاية
العظمى
8
4
4
4
06
4
4
06
61

1

2

3

انذرجت انكهُت
()011

تقييم المحكم للبحوث
8 7 6 5 4

انذرجت انكهُت ببنحروف

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

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

تقييم المحكم

9

11

انًتىسظ

األصبنت واالبتكبر واإلضبفت انؼهًُت نهًؤنف
انشكم انؼبو ووضىح وتحمُك انهذف
دلت انهغت وانؼرض
حذاحت طرق انبحج
ػًك انًُبلشت وساليت االستُتبجبث وانتىصُبث
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
يستىي انًجهت/انُشر
المجموع الكلى

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

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى إَتبج عهًي يقدو
نهحصول عهى جبئزة اجلبيعت نهتفوق انعهًى
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
الجانب األكاديمي ( 41درجة)
عناصر التقييم
انُشر انذونً فً يجالث يريىلت
يؼذل االستشهبد (يؤشر هُرش)
براءاث االختراع انًسجهت
انًشبركت فً انكتب انؼبنًُت أو انترجًت
انحصىل ػهً جىائز ػهًُت
تىنً انًُبصب اإلدارَت ببنجبيؼت
انًشبركت فً انًشروػبث انبحخُت انًحهُت واألجُبُت
ػضىَت انهجبٌ انؼهًُت
اإلشراف وانتحكُى نهرسبئم انؼهًُت
المجموع الكلى
الجانب البحثي ()61
عناصر التقييم

قسم:

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

النهاية العظمى
6
6
3
5
5
3
3
5
4
41

اسم المحكم :أ.د.
جهة العمل (كمية:
التاريخ:

يتىسظ درجبث
انبحىث ()61

1

2

انذرجت انكهُت
()011

تقييم المحكم للبحوث
5
4
3

انذرجت انكهُت ببنحروف

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

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

تقييم المحكم

6

7

انًتىسظ

النهاية
العظمى
8
4
4
4
06
4
4
06
61

األصبنت واالبتكبر واإلضبفت انؼهًُت نهًؤنف
انشكم انؼبو ووضىح وتحمُك انهذف
دلت انهغت وانؼرض
حذاحت طرق انبحج
ػًك انًُبلشت وساليت االستُتبجبث وانتىصُبث
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
يستىي انًجهت/انُشر
المجموع الكلى
درجة التقييم:
انجبَب األكبدًٍَ
()41

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

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى رسبنت دكتوراه يقديت نهحصول عهى
جبئزة اجلبيعت ألحسٍ رسبئم اندكتوراه يف انعهوو انطبيعيت
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:

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

عناصر التقييم
استُفبء انرسبنت نهًىاصفبث انشكهُت وانًُهجُت
اإلضبفت انؼهًُت نهرسبنت
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
ػًك انًُبلشت وساليت االستُتبجبث وانتىصُبث
حذاحت طرق انبحج
دلت انهغت وانؼرض
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
انُشر انؼهًٍ انًتًُز يٍ انرسبنت
8-1
َشر بحج يحهٍ
00-1
َشر بحج دونٍ
َشر بحج بًؼبيم تأحُر < ) 0طبمب نحسبببث 05-03 (ISI
َشر بحج بًؼبيم تأحُر > ) 0طبمب نحسبببث 01-06 (ISI
المجموع الكلى
هم َىجذ أكخر يٍ بحج يُشىر فٍ يجالث راث يؼبيم تأحُر أو براءة
اختراع أو وحُمت ببستفبدة إحذي انهُئبث يٍ َتبئج انذراست؟
* يضاف لممتقدم خمس درجات فوق ما يحصل عميو في حالة نشره ل كرر من حح

قسم:

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

النهاية العظمى
01
05
01
05
01
01
01
01

درجة التقييم:

اسم المحكم :أ.د.

َؼى/ال
في مجتات اات معامل تثرير أو وجود حراة اخت ار أو وريقة

جهة العمل (كمية:
التاريخ:

وحالحروف ............................................................

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

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

تقييم المحكم

111

حاستفاد إحدى الهيئات من نتائج الدراسة.
...........................

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى رسبنت يبجستري يقديت نهحصول عهى
جبئزة اجلبيعت ألحسٍ رسبئم املبجستري يف انعهوو انطبيعيت
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:

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

عناصر التقييم
استُفبء انرسبنت نهًىاصفبث انشكهُت وانًُهجُت
اإلضبفت انؼهًُت نهرسبنت
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
ػًك انًُبلشت وساليت االستُتبجبث وانتىصُبث
حذاحت طرق انبحج
دلت انهغت وانؼرض
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
انُشر انؼهًٍ انًتًُز يٍ انرسبنت
6-1
َشر بحج يحهٍ
8-1
َشر بحج دونٍ
َشر بحج بًؼبيم تأحُر < ) 0طبمب نحسبببث 00-9 (ISI
َشر بحج بًؼبيم تأحُر > ) 0طبمب نحسبببث 04-00 (ISI
المجموع الكلى
هم َىجذ أكخر يٍ بحج يُشىر فٍ يجالث راث يؼبيم تأحُر أو براءة
اختراع أو وحُمت ببستفبدة إحذي انهُئبث يٍ َتبئج انذراست؟
* يضاف لممتقدم خمس درجات فوق ما يحصل عميو في حالة نشره ل كرر من حح

قسم:

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

النهاية العظمى
05
5
00
01
01
00
01
04

درجة التقييم:

اسم المحكم :أ.د.

َؼى/ال
في مجتات اات معامل تثرير أو وجود حراة اخت ار أو وريقة

جهة العمل (كمية:
التاريخ:

وحالحروف ............................................................

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

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

تقييم المحكم

111

حاستفاد إحدى الهيئات من نتائج الدراسة.
...........................

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى رسبنت دكتوراه يقديت نهحصول عهى
جبئزة اجلبيعت ألحسٍ رسبئم اندكتوراه يف انعهوو اإلَسبَيت
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:

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

قسم:

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

عناصر التقييم
استُفبء انرسبنت نهًىاصفبث انشكهُت وانًُهجُت (انًشكهت وحذاحتهب – األهذاف
– انفروض – انًصطهحبث – اإلجراءاث انًتبؼت)
يىضىع انرسبنت جذَذ وَستحك انذراست نكىَه ًَخم إضبفت ػهًُت فٍ يجبل
انتخصص نهببحج
دلت انهغت وانؼرض
اإلطبر انُظرٌ وانفهسفٍ نهرسبنت َخذو فكرة انبحج
استخذاو أسبنُب وأدواث ػهًُت دلُمت
استخذاو األسبنُب اإلحصبئُت انًُبسبت وانصحُحت فٍ يؼبنجت َتبئج انذراست
ػرض انُتبئج َشكم يُطمٍ وَتًبشً يغ أسئهت انذراست وفروضهب
ػًك انًُبلشت واالستُتبجبث نُتبئج انذراست وتىصُبتهب
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
انُشر انؼهًٍ انًتًُز يٍ انرسبنت
5-1
َشر بحج يحهٍ
9-1
َشر بحج دونٍ
َشر بحج بًؼبيم تأحُر )طبمب نحسبببث 05-01 (ISI
المجموع الكلى
هم َىجذ أكخر يٍ بحج يُشىر فٍ يجالث راث يؼبيم تأحُر أو براءة
اختراع أو وحُمت ببستفبدة إحذي انهُئبث يٍ َتبئج انذراست؟
* يضاف لممتقدم خمس درجات فوق ما يحصل عميو في حالة نشره ل كرر من حح
حاستفاد إحدى الهيئات من نتائج الدراسة.

درجة التقييم:

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

اسم المحكم :أ.د.
جهة العمل (كمية:
التاريخ:

النهاية العظمى
01

5
01
01
01
01
01
5
5
05

111
َؼى/ال

في مجتات اات معامل تثرير أو وجود حراة اخت ار أو وريقة

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

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

تقييم المحكم

01

وحالحروف ............................................................

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

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

Damietta University

جبيعت دييبط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

يكتب َبئب رئيس اجلبيعت نشئوٌ
اندراسبث انعهيب وانبحوث
______

نموذج (جـ)

استًبرة تقييى رسبنت يبجستري يقديت نهحصول عهى
جبئزة اجلبيعت ألحسٍ رسبئم املبجستري يف انعهوو اإلَسبَيت
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:

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

قسم:

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

عناصر التقييم
استُفبء انرسبنت نهًىاصفبث انشكهُت وانًُهجُت (انًشكهت وحذاحتهب – األهذاف
– انفروض – انًصطهحبث – اإلجراءاث انًتبؼت)
دلت انهغت وانؼرض
اإلطبر انُظرٌ وانفهسفٍ نهرسبنت َخذو فكرة انبحج
استخذاو أسبنُب وأدواث ػهًُت دلُمت
استخذاو األسبنُب اإلحصبئُت انًُبسبت وانصحُحت فٍ يؼبنجت َتبئج انذراست
ػرض انُتبئج َشكم يُطمٍ وَتًبشً يغ أسئهت انذراست وفروضهب
ػًك انًُبلشت واالستُتبجبث نُتبئج انذراست وتىصُبتهب
شًىنُت انًراجغ وحذاحتهب
يذي لببهُت انُتبئج نهتطبُك
انُشر انؼهًٍ انًتًُز يٍ انرسبنت
4-1
َشر بحج يحهٍ
6-1
َشر بحج دونٍ
َشر بحج بًؼبيم تأحُر )طبمب نحسبببث 01-5 (ISI
المجموع الكلى
هم َىجذ أكخر يٍ بحج يُشىر فٍ يجالث راث يؼبيم تأحُر أو براءة
اختراع أو وحُمت ببستفبدة إحذي انهُئبث يٍ َتبئج انذراست؟
* يضاف لممتقدم خمس درجات فوق ما يحصل عميو في حالة نشره ل كرر من حح

النهاية العظمى
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درجة التقييم:

اسم المحكم :أ.د.

111
َؼى/ال

في مجتات اات معامل تثرير أو وجود حراة اخت ار أو وريقة

جهة العمل (كمية:
التاريخ:

وحالحروف ............................................................

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

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

تقييم المحكم

5
01
05
01
01
01
5
01
01

حاستفاد إحدى الهيئات من نتائج الدراسة.
...........................

كمية......................:

.جامعة)................................ :
التوقيع.................................:

