
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحكيم معايري 

 الٌتيجخ الوسى الوعيبر م

   50 (1ًتبد الجثخ    دذل  إلا 1

   10 (2الوجالد الوثكوخ الت  تصذرهب الوؤسسخ  دذل   2

   10 (3الوؤتوزاد الت  عقذتهب الوؤسسخ الجثخيخ  دذل   3

   7 (4 دذل   الزسبئل العلويخ الت  تن االشزاف عليهب لهٌبقشتهب 4

5 
الكتت الوؤلفخ الوٌشورح ف  الوؤسسخ التعليويخ" الثبصلخ على تزقين لطٌ  

   3 ( 5ل دلل   دذل  أ

6 
الجوائش /الوثليخ/االقليويخ/الذلليخ للوؤسسخ ف  هجب  الجثج العلو    

   4 (6دذل  

   6 (7 الجوائش /الوثليخ/االقليويخ/الذلليخ ألعضبء الهيئخ األكبديويخ  دذل  7

   5 (8الشيبراد الجثخيخ الخبرديخ ألعضبء الهيئخ األكبديويخ  دذل   8

   5 (9الشزاكبد لاالتفبقيبد هع الجهبد الوثليخ/االقليويخ/الذلليخ  دذل   9

 0 100 الوجووع    

 

 1دذل  

 الوتفزغيي  د/أ(ًقطخ لوجووع عذد األثثبث ال  عذد أعضبء الهيئخ التذريسيخ  22يتن اعطبء لسى 

ًقطخ،  16=  2.2 - 1.51ًقطخ،  12=  1.5 - 1.21ًقطخ،  8=  1.2 - 2.5ًقطخ،  4=  2.5اقل هي 

 ًقطخ  22=  2.2أكخز هي 

 ًقطخ لوجووع عذد األثثبث ال  عذد أعضبء الهيئخ التذريسيخ الوتفزغيي  ة/أ( 32يتن اعطبء لسى 
ًقطخ،  24=  2.2 - 1.51ًقطخ،  18=  1.5 - 1.21ًقطخ،  12=  1.2 - 2.5ًقطخ،  6=  2.5اقل هي 

 ًقطخ  32=  2.2أكخز هي 

 .32+  22يثست لسى هذٍ الٌقطخ ثجوع القين السبثقخ 

 2دذل  
 

 

 

 

 ًقبط  12لثثذ أقص   ISSNيتن احتسبة ًقطخ لكل هجلخ لهب 

 ًقبط 12ثثذ أقص    يتن تقيين عذد األثثبث الوٌشورح

 ًقبط 12يتن تقيين عذد األثثبث الوٌشورح لجبحخيي هي خبرد فلسطيي لثثذ أقص  

 ًقبط لجويع الوجالد 5يتن تقيين هعبهل ارسيف ثثذ أقص  

 ًقبط لجويع الوجالد 12ًقطخ لكل هجلخ لثثذ أقص   2يتن تقيين التزقين ضوي سكوثس 

 ًقبط لكل الوجالد 12لكل عذد لثثذ أقص  يتن تقيين عذد الذلريبد ًقطخ 
 5.5لهي حن القسوخ عل   55يثست لسى هذٍ الٌقطخ ثجوع الٌقبط السبثقخ ل هجووعهب 

 3دذل  

 ًقبط 12يتن تقيين كل هؤتوز هثل  ثٌقطخ لاحذح لثثذ أقص  

 ًقبط 12قيين كل هؤتوز دلل  ثٌقطتيي لثثذ أقص  تيتن 
 2سوخ عل  قالٌقبط السبثقخ لهي حن اليثست لسى هذٍ الٌقطخ ثجوع 

 ًقطخ 7=  222ًقطخ، أكخز هي  4=  222 - 121ًقطخ،  2=  122 - 1عذد الزسبئل  4دذل  
 ًقطخ. 3=  22ًقطخ، أكخز هي  2=  22 - 11خ، طًق 1، 12 - 1عذد الكتت  5دذل  

  
 


