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 مقدمة: (1
اسات ثني وطلبة الدر والباح تدريستقديراً من مركز محدي منكو للبحوث العلمية ملستوى األداء البحثي ألعضاء هيئة ال

ة ملسامهة يف خدمعلمي والبحث الاتشجيعًا على إثراء  و األردنية  العليا يف اجلامعات واملؤسسات واملراكز العلمية
 , فان املركزمياط العلالنش هذا ةالباحثني ومنحهم حوافز الستمرارينشاط  العملية األكادميية يف األردن وتكثيف

 . جائزيت علي منكو للباحث املتميز  وسامية منكو للباحثة املتميزة يف األردنخيصص 
 

 و طلبة الدراسات العلياعلي منكو للباحث املتميز  جائزة 
العلمية  اتكليال يفملتميزين للباحثني ا  د حسان منكومن السي بتربع كرمي  علي منكو للباحث املتميزجائزة  متنح

ركز كل عام يعلن املو والصحية.  جائزة لطلبة الدراسات العليا يف التخصصات العلمية إىل إضافة .األردنيف والصحية 
 : ةالتالي يةاجملاالت العلمية والصحمتنحان يف للباحث املتميز يف األردن جائزتني علميتني  عن

 ناوب.ابلت )الطبية و الصيدالنية العلوم (أو  )واداملعلوم دسة و هن (جائزة  .1

 .اوب( ابلتنحباث التطبقية االبتكاريةاال)أو  (التقاانت احليوية النباتية)جائزة  .2

 -:يف هذا العام اجلائزة جماالت
 جائزة الباحث املتميز -1

 املواد و علومهندسة  -أ

 االحباث التطبقية االبتكارية -ب

 ت العليا يف التخصصات العلمية والصحيةجائزة طلبة الدراسا -2

 
 ثة املتميزةمنكو للباحسامية جائزة 

ملتميزة يف الباحثة لة منكو سامي مركز محدي منكو للبحوث العلمية جائزة اطلقمن السيدة متام منكو كرمي بتربع  و 
 يفاملتميزات حثات باللكو من ديمحائزة تقديراً من مركز اجل ههذ الكليات العلمية والصحية يف األردن. و أييت ختصيص

 زة يف األردن يفة املتميللباحثو سامية منكعن جائزة  ويعلن املركز .األردنية اجلامعات واملؤسسات واملراكز العلمية
 . العلمية واهلندسية والصحية اجملاالت

 

 :جماالت اجلائزة
 جائزة الباحثة املتميزة

 لصحيةاالكليات العلمية واهلندسية و 
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 كوانت اجلائزة:م (2
 :تتألف اجلائزة مما يلي

 شهادة تتضمن اسم اجلائزة واسم الفائز. .1
  دينار أردين للباحث املتميز مخسة آالف (5000)مكافأة مالية مقدارها  .2

 ةاملتميز  ةدينار أردين للباحث مخسة آالف (5000)مكافأة مالية مقدارها  .3

 بة الدراسات العليا دينار أردين لطل األف (2000)مكافأة مالية مقدارها  .4

 .اذا ارتئى ذلك جملس املركز بقرار منأن حتجب أو  ألكثر من فائز وتقسم ابلتساوي، ميكن أن متنح اجلائزة الواحدة   
 

 :ردنوالباحثة املتميزة يف األ الباحث املتميز يتائز جل الرتشح أسسو شروط  (3

علميااااة  كمااااة   للنشاااار يف جماااا تمنشااااورًة أو مقبولااااةً  فقاااا حبااااوث علميااااة  5 فضاااالأ خيتااااار املتقاااادم .1
و ا Q1 و مصنفه Scopus و يف قاعدة    Web of Scienceومدرجة يف قاعدة بياانت 

Q2  يف حالاااة  (.31/12/2021-1/1/2017) خالالالال الاالالالنوات اخمالالالس األخالالال ةوذلاااك
 ا هاو موضاح يفماحساب علماي تكنولاوجي عمال التقدم جلائزة االحبااث التطبيقياة االبتكارياة يقادم 

 من هذه التعليمات.  5دة املا

د للمراسااااة أو الباحااااث املعتماااا (First Author) يشاااانط أن يكااااون املتقاااادم ابحثاااااً رئيسااااياً   .2
(Corresponding Author)  ائزةللجال يقل عن ث ثة حبوث من اخلمسة املقدمني مبا. 

ساانوات  4 ردن ملاادةأن يكااون املتقاادم عااام  يف إحاادى املؤسسااات األكادمييااة أو البحثيااة داخاال األ .3
 على األقل خ ل السنوات اخلمس األخرية.

أبحباثاااااه الستشاااااهادات ، و ان ال تقااااال عااااادد ا10ال يقااااال عااااان  H-indexأن يكاااااون للمتقااااادم  .4
(citations عن )حبسب قاعدة بياانت  400Scopus. 

ص إرفااام ملخاا)أن ال يكااون اتنتااا  قااد قاادم للحصااول علااى درجااة علميااة )ماجسااتري أو دكتااوراه(  .5
 لباحثني حديثي التخر (.الرسالة ل

عتمااد متث انشاار والباحااماان الصاافحة األوىل )الااس تبااني ساانة القبااول وال نسااخة ورقيااةأن يرفااق املتقاادم  .6
ئاق األخارى مان الوا ، وكاذلك نساخةقادم للجاائزةملامن اتنتا  العلمي  وترتيب الباحثني( للمراسلة

 املطلوبة يف النموذ  املعد لذلك.

حملكماني، هيل عمل امات استكمال منوذ  النشح للجائزة بشكل كامل لتسن يتقيد املتقدم  بتعليأ .7
 و يتحمل املتقدم كامل املسؤولية عن املعلومات املقدمة يف النموذ .

أكثاار(، باانفس  دينااار أو 2500)قيمتهاا  أخاارى ماليااةجااائزة أن ال يكاون املتقاادم  قااد حصاال علاى  .8
تميااز /دااندوم لباحااث املامعااة األردنيااة، جااائزة ااتنتااا  العلمااي )مثاال جااائزة الباحااث املتميااز يف اجل

كافئاه ملاا جلاوائز املادعم البحث العلمي، جائزة عباد احلمياد شاومان للبااحثني العارب، أو مريهاا مان 
 ذكر(.
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 جلائزة طلبة الدراسات العليا ( شروط الرتشح4
ث التخاار  )  أو حاادي عااامذا الن املتقاادم منتاماااً يف الدراسااة يف إحاادى اجلامعااات األردنيااة يف هااأن يكااو  .1

قبااااال  ،   حيصااااال علاااااى الدرجاااااةسااااانوات علاااااى حصاااااوله علاااااى الدرجاااااة العلمياااااة ثااااا ثأكثااااار مااااان متااااا   
 الطالب. نسخة من املصدقة لدرجة املاجستري أو الدكتوراه تثبت ختر إرفام  و (1/1/2019

 .أن تكون الرسالة أو االطروحة قد نفذت يف إحدى اجلامعات األردنية  .2

ت علمياااة لنشااار يف جمااا لمنشاااوراً أو مقباااواًل مااان الرساااالة أو األطروحاااة مساااتً   نتاااا  العلمااايأن يكاااون ات .3
 ب طالاك ذ مان يساتثىو .األخرية من اتريخ النشيح ثاثالانوات ال  كمة ومفهرسة وذلك خ ل

 .روحةخار  االط ن حيتوي الطلب على اي نشرة منأو ال جيوز  التخصص العايل يف الكليات الطبية.

لكنونياة ماان ونساخة ا ،ةالعربياة و االلليزياا ملخاص الرساالة أو األطروحااة ابلل تانينساخة ورقياة ماان رفاق ي .4
شاارف، لاادقيق، املاومعلومااات عامااة عاان الرسااالة أو األطروحااة )التخصااص الرسااالة أو األطروحااة كاملااة، 

 .اجلامعة الس ختر  منها، سنة التخر (

 
 شروط و أسس املفاضلة  جلائزة االحباث التطبقية االبتكارية: (5

 و ة، دااحة، طاقااةبيئاا ،لمشاااكل الوطنيااة )مياااهل يقاادم حاا ً  نولااوجيتكو  يلمااعل عمااصااص هااذه اجلااائزه لخت  .1
 يف حياة الناس. اً حقيقي اً دث ت يري و حياالمن ال ذائي( 

و أيني لااايس للااار د علاااى تطاااوير العمااال و و جمموعاااة مااان البااااحثني الاااذين عملاااواأن يتقااادم هلاااا ابحاااث أميكااان  .2
 املؤسسات الذين ساعدوا على تسويق و نشر املنتج. 

 Web ofحباث منشورة يف جم ت مدرجة يف قاعدة بياانت أثبت علميا من خ ل أن يكون العمل أجيب  .3

Science   وScopus  مبنيااة علااى العماال املقاادم  و خدمااهأمااو وجااود دلياال واضااح علااى منااتج  ااائي
 .ائزةللج

 تؤخذ النقاط التاليه بعني االعتبارعند التقييم: .4

 ساسيةاملعرفة العلمية األ .أ

 دالةاأل .ب

 مدى التقدم العلمي و التكنولوجي يف جمال العمل املقدم .ت

 االقتصادي للعمل-ثر االجتماعياأل .ث

 .حجم الفئة املستفيده . 

 
 اللجان املشرفة على اجلوائز (6
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عااة خاال اجلامماان دا سة ماان ابحثااني واعضاااء هيئااة تاادريكوناايشااكل بقاارار ماان جملااس املركااز جلنااة م .1
و تمياااازه لباحثااااة املجلااااائزيت الباحااااث املتميااااز و اردنيااااة تكااااون مهمتهااااا دراسااااة طلبااااات املنشااااحني األ

 رجيني.مقييمني خا ةث ثاىل طلباهتم  و من مث ترسل ،ابحثني مخسةاىل  ث ثةالتنسيب بقائمة من 

ياة وترفاو حاوث العلممركاز برسساة مادير مركاز محادي منكاو للبتشرف علاى اجلاائزة اللجناة العلمياة لل .2
 .التوديات النهائية جمللس املركز بعد االستئناس ابراء املقيميني اخلارجيني

لباات دراساة ط اهاماوففي املركاز تكاون مهمتمان ابحثاي و يشكل بقرار من جملس املركز جلناة مكوناة  .3
فاااو ل مرشاااح و ر واحتسااااب النقااااط لكااا بشاااكل أويل جلاااائزة طلباااة الدراساااات العلياااااملنشاااحني 

 النماذ  املعدة لذلك للجنة العلمية.

ائزة علاى جملاس خلادة للجايقوم مدير املركز بعرض تقرير اللجنة العلمية وتودياهتا و كافة النماذ  ا .4
 املركز الختاذ القرار املناسب. 

  

 األخ ة  الثاثت الانواخال  طلبة الدراسات العليا جلائزة م للرتشحالتقييال معاي  (7
علاى هلاا اط ياتم حتدياد النقاملسجلة. و الس مت نشرها  )أو املقبولة للنشر( وبراءات االخناع ااملقاالت أو البحوث العلمية 

 النحو التايل:
 و  1Qحد املستويني أضمن  (Scopus)املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية  ت اجملاملنشورة يف  البحوث -أ

2Q  ( نقاط لكل حبث.5يثبت ذلك وخيصص هلا )مو إرفام ما 
 و  3Qاحد املستويني  ضمن (Scopus)املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية  ت اجملاملنشورة يف  البحوث  -ب

4Q  ن تكون مدرجه يف قاعدة أشريطة Web of Science ( 3ا )وخيصص هلمو إرفام ما يثبت ذلك
 نقاط لكل حبث.

ط لكاال ( نقااا2هلااا ) وخيصااصو جماا ت اجلامعااات الر يااة  الوطنيااة املتخصصااة  تاجملااالبحااوث املنشااورة يف   -ج
 .حبث

 .ار يعلى أن تكون مسجلة ( نقاط لكل براءة اخناع 10راءات االخناع وخيصص هلا )ب -د
 .ةملقدما ةالعلمي حد البحوثأيف مجيو احلاالت يشنط أن يكون املتقدم ابحثاً رئيسياً يف  -ه

 
 ماحظات عامة: (8

نشاايح لبااات الطتم تقياايم ياا و التقاادمي جلااائزيت الباحااث املتميااز والباحثااة املتمياازة ماان خاا ل منااوذ  موحااديكااون  .1
 بشكل موحد جلميو املتقدمني.

 ع مات. جمموعداحب أعلى هو/هي  لطلبة الدراسات العلياالفائز جبائزة علي منكو يعترب  .2

املركاز  ، ويقاام يف مقاردد كل عااماملناسبة يف موعد حي الفائزين ابجلائزة ابلوسائل يعلن رئيس جملس املركز أ اء .3
 .حفل خاص ملنح اجلائزة

لس كافأة املالية اامل إىل ضافةإ، و درع شهادة تقدير فائزفيمنح كل  أكثر أواستحق اجلائزة الواحدة فائزان  إذا .4
 تقسم ابلتساوي بني الفائزين.
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 ابجلائزة  أساسهاز على العلمي الذي ف إنتاجهجممل يف حدود دفحة واحدة عن  كافياً يقدم كل فائز ملخصاً   .5

و يف أي صاااص نفساااه أيف التخ ي جاااائزة أخااارىيف الساااابق التقااادم أل املركااازال جياااوز للفاااائزين وحااادى جاااوائز  .6
ات الساااابقة ظ يف املااار أماااا الاااذين   حياااالفهم احلااا ابساااتثناء طلباااة الدراساااات العلياااا، ماااره أخااارى، خااارآختصاااص 

ذكورة افر الشروط املة إىل تو قة شريطة أن يقدموا حبثاً أو حبواً علمية جديدة، إضاففيسمح هلم بدخول املساب
 أع ه.

ن ميدد أرئيس اجمللس لو حيق  ،من نفس العام 15/9ة ول اي من كل عام 1/8من اتريختقبل الطلبات اعتبارا  .7
 است م الطلبات اذا استدعت احلاجة اىل ذلك.

و حياق  يحالنشاء فنة للطلب بعد إنتهاي نشاط علمي أحبث علمي او ة فال تقبل أية ترشيحات وال أية إضا .8
 .طلباملوجودة يف الورام ثبااتت للتحقق من دحة األإاو  وائق ةيإطلب  ملدير املركز

 واملتااااوفر علااااى املوقااااو االلكاااانوين ملركااااز محاااادي منكااااو للبحااااوث العلميااااة للجااااائزةتعبئااااة النمااااوذ  املعااااد  يااااتم  .9
http://centers.ju.edu.jo/en/hmcsr/CenterForms/Forms/All_Forms.a

spx 

موقعاة مان دااحب الطلاب و حساب النماوذ  نسخة ورقية من طلاب النشايح و نسخة الكنونية  إرسالتم ي .10
)النمااوذ  وكافااة املرفقااات ال زمااة( ملركااز محاادي منكااو للبحااوث العلميااة علااى العنااوان التااايل: املعااد هلااذ ال ايااة 

، 23966فرعااي  0096265355000ركااز محادي منكاو للبحااوث العلمياة/ تلفاون اجلامعاة األردنياة/ م
 hmcsr@ju.edu.joالربيد االلكنوين: 

 .االجراءات و الشروطية حالة   ترد يف هذه أيبت جملس املركز يف  .11
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