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 المادة الثانية : آلية تصنيف الجمعيات العلمية حسب كفاءة أدائها  

  

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 ()الدرجة / العدد

 80/1 *(ISIإصدار مجلة علمية محكمة تتبع الجمعية العلمية وتقع ضمن قاعدة بيانات ) أ

 40  /1 *(ISIإصدار مجلة علمية محكمة تتبع الجمعية العلمية وال تقع ضمن قاعدة بيانات ) ب

 20  /1 **(ISIالمحكمة التابعة للجمعية العلمية والتي تقع ضمن قاعدة بيانات ) عدد أعداد المجلة العلمية ج

 10  /1 **(ISIعدد أعداد المجلة العلمية المحكمة التابعة للجمعية العلمية والتي ال تقع ضمن قاعدة بيانات ) د

 .هاإصدارتاريخ  تتضمنإرفاق نسخة من المجلة *

 التي تم إصدارها خالل فترة التقييم.مع مراعاة ارفاق جميع النسخ **

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد(

 أ
جالت علمية معدد األبحاث العلمية المدعومة من قبل الجمعية العلمية والواقعة ضمن مجال تخصصها والمنشورة أو المقبولة للنشر في 

 * محكمة
20  /1   

 1 /15 **تفاقيات التعاون البحثي السارية بين الجمعية العلمية والجهات ذات العالقةاعدد  ب

 1/  15 تنظيم مسابقة بحثية ج

 الباحث للدعم المقدم من الجمعية. اثبات التنويه منيجب *

  الطرف األخر عن سريان االتفاقية. االتفاقيات يجب أن يذكر بها تاريخ البداية و المدة أو يطلب إفادة من**

 

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد(

 1/  40 * عدد الكتب العلمية المؤلفة الواقعة ضمن مجال تخصص الجمعية العلمية والتي تم إصدارها من قبل الجمعية العلمية أ

 1/  30 * عدد الكتب العلمية المترجمة الواقعة ضمن مجال تخصص الجمعية والتي تم إصدارها من قبل الجمعية العلمية ب

 المجلة العلمية المحكمة -1

 األبحاث العلمية -2

 تأليف وترجمة الكتب العلمية -3
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 1/  20 ** العلميةعدد الكتب العلمية الواقعة ضمن مجال تخصص الجمعية العلمية والتي تم تأليفها بدعم من الجمعية  ج

 1/  15 ** العلميةعدد الكتب العلمية الواقعة ضمن مجال تخصص الجمعية العلمية والتي تمت ترجمتها بدعم من الجمعية  د

 .ترجمتهأو  هإصداروتاريخ  على الكتاب, جمعيةشعار أو أسم الوجود *

  لمؤلفين للدعم المقدم من الجمعية.اثبات التنويه من ايجب **

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن 

 )الدرجة / العدد (

 أ
من مجال ضعدد الجوائز العالمية التي تم الحصول عليها عن األبحاث العلمية والكتب المدعومة من قبل الجمعية العلمية والواقعة 

 * تخصصها
30  /1 

 ب
من مجال األبحاث العلمية والكتب المدعومة من قبل الجمعية العلمية والواقعة ضعدد الجوائز المحلية التي تم الحصول عليها عن 

 * تخصصها
15  /1 

 .دم من الجمعيةواثبات التنويه من الباحث أو المؤلف للدعم المق وجود شعار أو أسم الجمعية على الكتب أو األبحاث التي حصلت على جوائز محلية أو عالميةمع مراعاة *

 .التي تم الحصول عليها من خارج المملكة تعتبر عالميةالجوائز * 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد (

 1/  50 * التي نظمتها الجمعية العلمية"مؤتمر, ملتقى" عدد المؤتمرات  أ

 5/1 تحت فعاليات المؤتمر عقدتالتي  المحاضراتعدد  ب

 5/1 تحت فعاليات المؤتمر عقدتالدورات التدريبية وورش العمل التي عدد  ج

 1/  4 ** في المؤتمرات التي نظمتها الجمعية العلمية المدعوين العدد الكلي للمتحدثين الدوليين د

 1/  4 عدد المعارض المصاحبة للمؤتمرات التي نظمتها الجمعية العلمية هـ

 2/  5 المشاركة في المعارض المصاحبة للمؤتمرات التي نظمتها الجمعية العلميةالعدد الكلي للجهات  د

صحية إرفاق صورة من ويذكر رقم الفعالية على كل ورقة مرفقة, وعلى الجمعيات ال 1,2,3يعبئ نموذج فعاليات لكل مؤتمر ويوضع في خانة رقم الفعالية أرقام بشكل تسلسلي ...,*

 رها.للفعالية كـ رول أب, بنر وغيئية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأرفاق صورة للفعالية بحيث توضح بها اعالن اعتماد عدد الساعات المبد

 لكة وجهة قدومه من خارج المملكة.يجب أن يكون غير سعودي وأن تكون جهة عملة خارج المم**

 أكثر.المؤتمر: يجب أن تكون أيام فعالياته ثالثة أيام أو 

 

 

 الجوائز العلمية-4

  المؤتمرات-5

 الندوات -6
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 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد (

 1/  30 * عدد الندوات التي نظمتها الجمعية العلمية أ

 5/1 تحت فعاليات الندوة تعقدالتي  المحاضراتعدد  ب

 5/1 تحت فعاليات الندوة عقدت الدورات التدريبية وورش العمل التيعدد  ج

 1/  4 ** في الندوات التي نظمتها الجمعية العلمية المدعوين العدد الكلي للمتحدثين الدوليين د

 1/  4 عدد المعارض المصاحبة للندوات التي نظمتها الجمعية العلمية هـ

 1/  2 العدد الكلي للجهات المشاركة في المعارض المصاحبة للندوات التي نظمتها الجمعية العلمية و

صحية إرفاق صورة من ويذكر رقم الفعالية على كل ورقة مرفقة, وعلى الجمعيات ال 1,2,3يعبئ نموذج فعاليات لكل مؤتمر ويوضع في خانة رقم الفعالية أرقام بشكل تسلسلي ...,*

 رها.للفعالية كـ رول أب, بنر وغيتوضح بها اعالن اعتماد عدد الساعات المبدئية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأرفاق صورة للفعالية بحيث 

 لكة وجهة قدومه من خارج المملكة.يجب أن يكون غير سعودي وأن تكون جهة عملة خارج المم**

 تعريف الندوة: مدتها من يوم إلى يومين.

 

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد (

 1/  10 * عدد الدورات التدريبية وورش العمل التي نظمتها الجمعية العلمية أ

 1/  4 ** العدد الكلي للمتحدثين الدوليين في الدورات التدريبية وورش العمل التي نظمتها الجمعية العلمية ب

الية بحيث توضح بها ويذكر رقم الفعالية على كل ورقة مرفقة, وإرفاق صورة للفع 1,2,3يعبئ نموذج فعاليات لكل مؤتمر ويوضع في خانة رقم الفعالية أرقام بشكل تسلسلي ...,*

 للفعالية كـ رول أب, بنر وغيرها.اعالن 

 وجهة قدومه من خارج المملكة. يجب أن يكون غير سعودي وأن تكون جهة عملة خارج المملكة**

 

 

 

 

 

 العملالدورات التدريبية وورش  -7

 المحاضرات -8
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 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد (

 1/  10 * التي نظمتها الجمعية العلمية المحاضراتعدد  أ

 1/  4 ** التي نظمتها الجمعية العلمية المحاضراتفي  للمتحدثين الدوليينالعدد الكلي  ب

صحية إرفاق صورة من ويذكر رقم الفعالية على كل ورقة مرفقة, وعلى الجمعيات ال 1,2,3يعبئ نموذج فعاليات لكل مؤتمر ويوضع في خانة رقم الفعالية أرقام بشكل تسلسلي ...,*

 رها.للفعالية كـ رول أب, بنر وغيوضح بها اعالن اعتماد عدد الساعات المبدئية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأرفاق صورة للفعالية بحيث ت

 لكة وجهة قدومه من خارج المملكة.يجب أن يكون غير سعودي وأن تكون جهة عملة خارج المم**

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 )الدرجة / العدد (

 1/  20 * عدد المجالت الثقافية واإلصدارات العلمية التابعة للجمعية العلمية  أ

 1/  5 * عدد المطويات الثقافية الموجهة للمجتمع التي أصدرتها الجمعية العلمية ب

 1/  30 * التي أنتجتها الجمعية العلميةعدد األفالم والبرامج اإلعالمية التوعوية والتثقيفية الموجهة للمجتمع  ج

 1/  40 ** موجهة للمجتمع وسارية حاليا (تثقيفية / توعوية)حملة وطنية  مشروع وطني أو إطالق د

 1/  10 عدد الفعاليات التوعوية والتثقيفية الموجهة للمجتمع التي نظمتها الجمعية العلمية والواقعة في مجال تخصصها هـ

 1/  10 الجمعية العلمية التي قدمتها الجمعية للجهات المستفيدة المختلفةعدد االستشارات العلمية الواقعة في مجال تخصص  و

 يجب أن يذكر بها تاريخ اإلصدار.يحتسب نقاط االصدارات الموجهة لخدمة المجتمع من مجالت ثقافية أو مطويات أو أفالم عن الفترة الزمنية للتقييم, *

 الحملة أو المشروع الوطني.يجب إرفاق موافقة الجهة ذات االختصاص إلقامة **

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 ) الدرجة / العدد (

 1/50 * عدد أعضاء الجمعية العلمية العاملين المستمرة عضويتهم أ

 1/100 * عدد أعضاء الجمعية العلمية المنتسبين المستمرة عضويتهم ب

 قائمة بأسماء وأرقام العضويات.مع مراعاة أرفاق *

 

 خدمة المجتمع -9

 األعضاء -10

 الموقع اإللكتروني -11
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 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 ) الدرجة / العدد (

 30/1 وجود موقع إلكتروني خاص بالجمعية العلمية أ

 10/1 وجود نسخة عربية وإنجليزية متطابقة للموقع ب

 10/1 مستمرتحديث محتوى صفحات الموقع بشكل  ج

 5/1 وجود إعالنات وأخبار عن أنشطة وفعاليات وإنجازات الجمعية العلمية د

 5/1 وجود مقاالت علمية وتوعوية وتثقيفية موجهة ألعضاء الجمعية العلمية والمجتمع هـ

 5/1 وجود رابط أو صفحة للمجلة العلمية المحكمة التابعة للجمعية العلمية و

 10/1 * الجامعةوجود رابط وشعار  ز

 10/1  الجمعيات العلمية والجهات األخرى ذات العالقة الواقعة ضمن مجال تخصص الجمعية العلمية وجود روابط إدارة ح

 5/1 وجود القواعد الداخلية المنظمة لعمل الجمعية العلمية ط

 5/1 وجود أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية العلمية ومقرري وأعضاء اللجان ي

 لكل وسيلة 10/1 وغيرها", انستقرام, يوتيوب ,تويتر, فيس بوك جوال, اجتماعية فاعلة  تواصلوجود وسائل  ك

 5/1 وجود خدمات تفاعلية ل

 5/1 الجمعيات العلمية تحديث محتوى الصفحة الخاصة بالجمعية العلمية على موقع إدارة م

 مع مراعاة الهوية الجديدة للجامعة. *

 

 

 ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م
 الوزن

 ) الدرجة / العدد (

 15/1  * جمعية وجود اتفاقية / اتفاقيات تعاون مشترك غير بحثي بين الجمعية العلمية والجهات ذات العالقة الواقعة ضمن مجال تخصص ال أ

 10/1 **  أو مستضيفة لها سارية في المنظمات واالتحادات العلميةوجود عضوية / عضويات  ب

 .خر عن سريان االتفاقيةالمدة أو يطلب إفادة من الطرف اآلبها تاريخ البداية و يذكراالتفاقيات *

 .واإلقليمية المنظمات واالتحادات العلميةبعضوية الجمعية في كتاب رسمي  رفاقإ**

 

 

 

 التعاون المشترك وعضويات االتحاداتاتفاقيات  -12

 :المعايير أخرى -13
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 الوزن ارـيــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع م

 ) الدرجة / العدد (

 أ
 *ةالرسميأوراق الجمعية وجود شعار الجامعة على 

5/1 

 30/1 وجود ميزانية سنوية معتمدة من مكتب محاسب قانوني ب

 ج
 **وجود ميزانية سنوية معتمدة

10/1 

 د
 ***المختلفةعدد فروع الجمعية العلمية في مناطق المملكة 

5/1 

 5/1  المشاركة في المعارض الدولية والمحلية  هـ

 و
 ****عدد أعضاء الجمعية العلمية الذين قاموا برحالت علمية بدعم من الجمعية

5/1 

 مع مراعاة الهوية الجديدة للجامعة.*

 في حال عدم توفر ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني.**

 صورة من قرار مجلس اإلدارة بإنشاء الفرع.ويرفق أسم المسئول وأرقام التواصل به وصورة من مقر الفرع موضح به اسم الجمعية, ***

 يرفق  كتاب رسمي من الجمعية بدعوة األعضاء****

 

 

 .العلمية الجمعيات من األعلى الربع : تمثل)أ(الفئة  ضمن تقع التي العلمية الجمعيات -1
 .العلمية الجمعيات من الثاني الربع تمثل  )ب(: الفئة ضمن تقع التي العلمية الجمعيات -2
 .العلمية الجمعيات من الثالث الربع تمثل)ج(:  الفئة ضمن تقع التي العلمية الجمعيات -3
 .العلمية الجمعيات من األدنى الربع تمثلالفئة )د(:  ضمن تقع التي العلمية الجمعيات -4
 لم ترفع تقييمها السنوي التي العلمية الجمعيات الفئة)هـ(: تمثل ضمن تقع التي العلمية الجمعيات -5

 .اإلنشاء تحت تزال ال التي العلمية الجمعيات تمثلو(: الفئة ) ضمن تقع التي العلمية الجمعيات -6

 

 

 ألف مائة مقداره ومخصص سنوي الجامعة من المتميز األداء شهادة على)أ(   الفئة من تقع التي العلمية الجمعيات تحصل -1
 ( لاير.100000)

  ( لاير .50000)  ألف خمسون مقداره سنوي مخصص الفئة )ب( على ضمن تقع التي العلمية الجمعيات تحصل -2
  .  ( لاير25000ألف ) خمسة وعشرونتحصل الجمعيات العلمية التي تقع ضمن الفئة )ج( على مخصص سنوي مقداره  -3
 .)هـ( على مخصص سنوي  )د( و ال تحصل الجمعيات العلمية التي تقع ضمن الفئة -4
ن فترة م( خالل السنة األولى 50000)تصرف للجمعيات العلمية التي تقع ضمن الفئة )و( معونة مالية مقدارها خمسون ألف لاير  -5

 عمل اللجنة التأسيسية فقط.
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ن قبل مصة لذلك لها تقوم إدارة الجمعيات العلمية بتقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية في بداية كل عام دراسي بعد رفع النماذج المخص -1

 السابقة. الجمعيات قبل أو خالل العطلة الصيفية

 العلمية على الجمعيات التي ال تزال تحت اإلنشاء. ال تطبق معايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات -2

الجامعة  للرفع لمجلس )هـ( لسنتين متتاليتين على اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية )د( أو يعرض أمر الجمعية العلمية التي تقع ضمن فئة -3

 بحل الجمعية.

 ة لها من قبلالجمعيات العلمية بالتأكيد من صحة البيانات الواردة في نماذج تقييم كفاءة أداء جمعية علمية المرفوع تقوم إدارة -4

 طالع على وثائق وسجالت ومواقع الجمعيات اإللكترونية.باالالجمعيات، وذلك 

ي ها الجمعية فة جميع الدرجات التي حصلت علييلغى رصد أخطاء جوهرية في البيانات الواردة في نموذج تقييم كفاءة أداء جمعية علمي -5

 هذا النموذج.

ية في ات العلمجمعييجوز للجنة الدائمة للجمعيات العلمية أن تقوم بتغيير تصنيف الجمعية العلمية التي ال تتقيد بالقواعد المنظمة لل -6

 .الجامعات السعودية


