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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معايير تقييم كفاءة أداء الجمعية

 

 العلمية المحكمةالمجلة  -1
الدرجة/  المعيار   م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1/2.00 8 (ISI)اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وتقع ضمن قاعدة بٌانات  -1

 1/1.00 4 (ISI)اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وال تقع ضمن قاعدة بٌانات  -2

 8 المجموع الكلً للدرجات

 

 األبحاث العلمية -2
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 2 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 2 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً -2

 2 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضً -3

 2 1/1 تنظٌم مسابقة بحثٌة -4

 8 المجموع الكلً للدرجات

 

 تأليف وترجمة الكتب العلمية -3
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 2 1/0.5 عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 2 1/0.5 عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً -2

 2 1/0.5 من تخصص علوم الطب الرٌاضًعدد الكتب العلمٌة الواقعة ض -3

 2 1/1 تنظٌم مسابقة تحفٌزٌة -4

 8 المجموع الكلً للدرجات

 

 الجوائز العلمية -4
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 3 1/1.5 عدد الجوائز العالمٌة التً تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌة -1

 3 1/1 لٌة التً تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌةعدد الجوائز المح -2

 6 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 

 

             الحيوية للميكانيكا العربية الجمعية
 الحركي والسلوك

Arabic Society of Biomechanics and Motor Behavior 



 

2 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤتمرات -5
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 3 1/3 عدد المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -1

 2 1/0.1 العدد الكلً للمتحدثٌن فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -2

 2 1/0.5 مرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤت -3

 2 1/0.2 العدد الكلً لبحوث الملصقات فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 9 المجموع الكلً للدرجات

 

 الندوات -6
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.5 عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 1 1/0.5 الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضًعدد  -2

 1 1/0.5 عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.2 العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 2 1/0.1 جمعٌةالعدد الكلً للمتحدثٌن فً الندوات التً نظمتها ال -5

 1 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -6

 7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل -7
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 2 1/0.2 ةعدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌ -1

 2 1/0.2 عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 2 1/0.2 عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.1 العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 2 1/0.05 العدد الكلً للمتحدثٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -5

 1 20/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -6

 10 المجموع الكلً للدرجات
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 اللقاءات العلمية -8
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.5 التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد اللقاءات العلمٌة  -1

 1 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 1 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.2 ت التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرا -4

 2 1/0.1 العدد الكلً للمتحدثٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -5

 1 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -6

 7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 خدمة المجتمع -9
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 2 10/0.1 عدد المشاركٌن فً برنامج الواتس اب للجمعٌة المستمر اشتراكهم -1

 1 20/0.1 عدد المشاركٌن فً برنامج التلٌجرام للجمعٌة المستمر اشتراكهم -2

 2 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج توٌتر -3

 2 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج االنستقرام -4

 1 5/0.1 الرسائل العلمٌة على برنامج الفٌس بوكعدد  -5

 2 5/0.1 عدد الكتب واألبحاث العلمٌة المرتبطة بتخصصات الجمعٌة فً المكتبة الرقمٌة -6

 10 المجموع الكلً للدرجات

 

 األعضاء -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 1 10/0.1 عدد أعضاء الجمعٌة العاملٌن والمستمرة عضوٌتهم -1

 1 10/0.1 عدد أعضاء الجمعٌة المنتسبٌن والمستمرة عضوٌتهم -2

 2 10/0.4 عدد أعضاء عضوٌة المجلس األعلى للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -3

 2 10/0.2 عدد أعضاء عضوٌة المجلس التنفٌذي للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -4

 2 1/0.5 وٌتهمعدد أعضاء العضوٌة الشرفٌة للجمعٌة والمستمرة عض -5
 2 100/0.4 عدد األعضاء الكلً -6

 10 المجموع الكلً للدرجات
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 البوابة االلكترونية) الموقع ( -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 1 1/1 وجود بوابة الكترونٌة بنسخة عربٌة وانجلٌزٌة للجمعٌة -1

 2 1/0.1 وجود إعالنات عن أنشطة الجمعٌة وانجازاتها -2

 2 1/0.1 هه ألعضاء الجمعٌة والمجتمعوجود مقاالت علمٌة وثقافٌة موج -3

 1 1/1 وجود رابط او صفحة وشعار للمجلة العلمٌة  -4

 1 1/1 وجود القواعد الداخلٌة المنظمة للجمعٌة -5

 1 1/1 وجود أسماء أعضاء الهٌئة التأسٌسٌة والمجالس واللجان العاملة للجمعٌة -6

 1 1/1 جتماعًوجود شعار الجمعٌة وروابط وسائل التواصل اال -7
 9 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 اتفاقيات التعاون المشترك -12

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 4 1/1 اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة دولٌة ذات عالقة بالجمعٌة -1

 4 1/0.5 اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة محلٌة ذات عالقة بالجمعٌة -2

 8 الكلً للدرجاتالمجموع 
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 المتعلقة باللجنة اإلعالمٌة  كفاءة أداء الجمعية معايير تقييم

 والعالقات العامة

 المجلة العلمية المحكمة -1
الدرجة/  المعيار   م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1/0.05 2 (ISI)اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وتقع ضمن قاعدة بٌانات  -1

 1/0.25 1 (ISI)انات اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وال تقع ضمن قاعدة بٌ -2

 8/2 المجموع الكلً للدرجات

 

 األبحاث العلمية -2
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 1 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً -2

 1 1/0.1 لمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضًعدد األبحاث الع -3

 - - تنظٌم مسابقة بحثٌة -4

 3/8 المجموع الكلً للدرجات

 

 تأليف وترجمة الكتب العلمية -3
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.5 عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 1 1/0.5 الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضًعدد الكتب العلمٌة  -2

 1 1/0.5 عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضً -3

 - - تنظٌم مسابقة تحفٌزٌة -4

 3/8 المجموع الكلً للدرجات

 

 الجوائز العلمية -4
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - ول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌةعدد الجوائز العالمٌة التً تم الحص -1

 - - عدد الجوائز المحلٌة التً تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌة -2

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤتمرات -5
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1.5 1/1.5 عدد المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -1

 - - ؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للمتحدثٌن فً الم -2

 - - العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -3

 1 1/0.2 العدد الكلً لبحوث الملصقات فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 2.5/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 الندوات -6
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد  -1

 - - عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 - - عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - - العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 - - العدد الكلً للمتحدثٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -5

 0.5 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -6

 0.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل -7
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌة عدد الدورات التدرٌبٌة -1

 - - عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 - - عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - - هات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للج -4

 - - العدد الكلً للمتحدثٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -5

 0.5 20/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -6

 0.5/10 المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اللقاءات العلمية -8
الدرجة/  المعيار م

 ددالع
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 - - عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 - - عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - - ً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكل -4

 - - العدد الكلً للمتحدثٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -5

 0.5 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -6

 0.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 

 خدمة المجتمع -9
الدرجة/  رالمعيا م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 10/0.1 عدد المشاركٌن فً برنامج الواتس اب للجمعٌة المستمر اشتراكهم -1

 0.5 20/0.1 عدد المشاركٌن فً برنامج التلٌجرام للجمعٌة المستمر اشتراكهم -2

 1 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج توٌتر -3

 1 5/0.1 مج االنستقرامعدد الرسائل العلمٌة على برنا -4

 0.5 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج الفٌس بوك -5

 1 5/0.1 عدد الكتب واألبحاث العلمٌة المرتبطة بتخصصات الجمعٌة فً المكتبة الرقمٌة -6

 4/10 المجموع الكلً للدرجات

 

 األعضاء -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 0.5 10/0.1 معٌة العاملٌن والمستمرة عضوٌتهمعدد أعضاء الج -1

 0.5 10/0.1 عدد أعضاء الجمعٌة المنتسبٌن والمستمرة عضوٌتهم -2

 1 10/0.4 عدد أعضاء عضوٌة المجلس األعلى للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -3

 1 10/0.2 عدد أعضاء عضوٌة المجلس التنفٌذي للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -4

 1 1/0.5 ء العضوٌة الشرفٌة للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهمعدد أعضا -5
 - - عدد األعضاء الكلً -6

 4/10 المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البوابة االلكترونية) الموقع ( -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 0.5 1/1 وجود بوابة الكترونٌة بنسخة عربٌة وانجلٌزٌة للجمعٌة -1

 1 1/0.1 وجود إعالنات عن أنشطة الجمعٌة وانجازاتها -2

 - - وجود مقاالت علمٌة وثقافٌة موجهه ألعضاء الجمعٌة والمجتمع -3

 1 1/1 وجود رابط او صفحة وشعار للمجلة العلمٌة  -4

 0.5 1/1 وجود القواعد الداخلٌة المنظمة للجمعٌة -5

 1 1/1 وجود أسماء أعضاء الهٌئة التأسٌسٌة والمجالس واللجان العاملة للجمعٌة -6

 1 1/1 الجمعٌة وروابط وسائل التواصل االجتماعً وجود شعار -7
 5/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 اتفاقيات التعاون المشترك -12

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة دولٌة ذات عالقة بالجمعٌة -1

 - - عالقة بالجمعٌة اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة محلٌة ذات -2

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معايير تقييم كفاءة أداء الجمعية

 علمٌةالمتعلقة باللجنة ال

 

 المجلة العلمية المحكمة -1
الدرجة/  المعيار   م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1/0.05 2 (ISI)اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وتقع ضمن قاعدة بٌانات  -1

 1/0.25 1 (ISI)من قاعدة بٌانات اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وال تقع ض -2

 8/2 المجموع الكلً للدرجات

 

 األبحاث العلمية -2
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 1 1/0.1 عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً -2

 1 1/0.1 األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضًعدد  -3

 1 1/0.5 تنظٌم مسابقة بحثٌة -4

 8/4 المجموع الكلً للدرجات

 

 تأليف وترجمة الكتب العلمية -3
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 - - تب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضًعدد الك -2

 - - عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.5 تنظٌم مسابقة تحفٌزٌة -4

 8/1 المجموع الكلً للدرجات

 

 الجوائز العلمية -4
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌةعدد الجوائز العالمٌة التً  -1

 - - عدد الجوائز المحلٌة التً تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌة -2

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤتمرات -5
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -1

 1 1/0.1 ؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للمتحدثٌن فً الم -2

 - - العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -3

 2 1/0.2 العدد الكلً لبحوث الملصقات فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 3/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 الندوات -6
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 0.5 1/0.5 د الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعد -1

 0.5 1/0.5 عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 0.5 1/0.5 عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - - التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات  -4

 1 1/0.1 العدد الكلً للمتحدثٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -5

 - - العدد الكلً للمشاركٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -6

 2.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل -7
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.2 الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد  -1

 1 1/0.2 عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 1 1/0.2 ًعدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاض -3

 - - العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 1 1/0.05 العدد الكلً للمتحدثٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -5

 - - العدد الكلً للمشاركٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -6

 4/10 الكلً للدرجات المجموع
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لميةاللقاءات الع -8
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 0.5 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 0.5 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 0.5 1/0.5 ل علوم الطب الرٌاضًعدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجا -3

 - - العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 1 1/0.1 العدد الكلً للمتحدثٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -5

 - - العدد الكلً للمشاركٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -6

 2.5/7 ً للدرجاتالمجموع الكل

 

 

 خدمة المجتمع -9
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد المشاركٌن فً برنامج الواتس اب للجمعٌة المستمر اشتراكهم -1

 - - عدد المشاركٌن فً برنامج التلٌجرام للجمعٌة المستمر اشتراكهم -2

 1 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج توٌتر -3

 1 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج االنستقرام -4

 0.5 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج الفٌس بوك -5

 1 5/0.1 عدد الكتب واألبحاث العلمٌة المرتبطة بتخصصات الجمعٌة فً المكتبة الرقمٌة -6

 3.5/10 المجموع الكلً للدرجات

 

 األعضاء -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - عدد أعضاء الجمعٌة العاملٌن والمستمرة عضوٌتهم -1

 - - عدد أعضاء الجمعٌة المنتسبٌن والمستمرة عضوٌتهم -2

 - - عدد أعضاء عضوٌة المجلس األعلى للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -3

 - - عدد أعضاء عضوٌة المجلس التنفٌذي للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -4

 - - د أعضاء العضوٌة الشرفٌة للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهمعد -5

 - - عدد األعضاء الكلً -6

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البوابة االلكترونية) الموقع ( -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 0.5 1/0.5 وجود بوابة الكترونٌة بنسخة عربٌة وانجلٌزٌة للجمعٌة -1

 - - وجود إعالنات عن أنشطة الجمعٌة وانجازاتها -2

 2 1/0.1 وجود مقاالت علمٌة وثقافٌة موجهه ألعضاء الجمعٌة والمجتمع -3

 - - وجود رابط او صفحة وشعار للمجلة العلمٌة  -4

 - - وجود القواعد الداخلٌة المنظمة للجمعٌة -5

 - - وجود أسماء أعضاء الهٌئة التأسٌسٌة والمجالس واللجان العاملة للجمعٌة -6

 - - ٌة وروابط وسائل التواصل االجتماعًوجود شعار الجمع -7
 2.5/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 اتفاقيات التعاون المشترك -12

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة دولٌة ذات عالقة بالجمعٌة -1

 - - بالجمعٌة اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة محلٌة ذات عالقة -2

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معايير تقييم كفاءة أداء الجمعية

 المتعلقة بلجنة التسوٌق

 

 المجلة العلمية المحكمة -1
الدرجة/  المعيار   م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1/0.05 2 (ISI)اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وتقع ضمن قاعدة بٌانات  -1

 1/0.25 1 (ISI)بٌانات اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وال تقع ضمن قاعدة  -2

 8/2 المجموع الكلً للدرجات

 

 األبحاث العلمية -2
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 - - عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً -2

 - - لواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضًعدد األبحاث العلمٌة ا -3

 1 1/1 تنظٌم مسابقة بحثٌة -4

 1/8 المجموع الكلً للدرجات

 

 تأليف وترجمة الكتب العلمية -3
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.5 عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 1 1/0.5 ضمن تخصص علم النفس الرٌاضًعدد الكتب العلمٌة الواقعة  -2

 1 1/0.5 عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/1 تنظٌم مسابقة تحفٌزٌة -4

 4/8 المجموع الكلً للدرجات

 

 الجوائز العلمية -4
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - ها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌةعدد الجوائز العالمٌة التً تم الحصول علٌ -1

 - - عدد الجوائز المحلٌة التً تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌة -2

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤتمرات -5
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -1

 - - تها الجمعٌةالعدد الكلً للمتحدثٌن فً المؤتمرات التً نظم -2

 2 1/0.5 العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -3

 - - العدد الكلً لبحوث الملصقات فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 2/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 الندوات -6
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - ها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد الندوات التً نظمت -1

 - - عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 - - عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.2 العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 1 1/0.1 الكلً للمتحدثٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة العدد -5

 0.5 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -6

 2.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل -7
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - مل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد الدورات التدرٌبٌة وورش الع -1

 - - عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 - - عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.1 ركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الكلً للجهات المشا -4

 1 1/0.05 العدد الكلً للمتحدثٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -5

 0.5 20/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -6

 2.5/10 المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اللقاءات العلمية -8
الدرجة/  المعيار م

 عددال
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 - - عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 - - عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 1 1/0.2 لً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةالعدد الك -4

 1 1/0.1 العدد الكلً للمتحدثٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -5

 0.5 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -6

 2.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 خدمة المجتمع -9
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 10/0.1 عدد المشاركٌن فً برنامج الواتس اب للجمعٌة المستمر اشتراكهم -1

 0.5 20/0.1 عدد المشاركٌن فً برنامج التلٌجرام للجمعٌة المستمر اشتراكهم -2

 - 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج توٌتر -3

 - 5/0.1 على برنامج االنستقرامعدد الرسائل العلمٌة  -4

 - 5/0.1 عدد الرسائل العلمٌة على برنامج الفٌس بوك -5

 1 5/0.1 عدد الكتب واألبحاث العلمٌة المرتبطة بتخصصات الجمعٌة فً المكتبة الرقمٌة -6

 2.5/10 المجموع الكلً للدرجات

 

 األعضاء -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 0.5 10/0.1 عضاء الجمعٌة العاملٌن والمستمرة عضوٌتهمعدد أ -1

 0.5 10/0.1 عدد أعضاء الجمعٌة المنتسبٌن والمستمرة عضوٌتهم -2

 1 10/0.4 عدد أعضاء عضوٌة المجلس األعلى للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -3

 1 10/0.2 عدد أعضاء عضوٌة المجلس التنفٌذي للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -4

 1 1/0.5 عدد أعضاء العضوٌة الشرفٌة للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -5
 1 100/0.4 عدد األعضاء الكلً -6

 5/10 المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البوابة االلكترونية) الموقع ( -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - وجود بوابة الكترونٌة بنسخة عربٌة وانجلٌزٌة للجمعٌة -1

 1 1/0.1 اتهاوجود إعالنات عن أنشطة الجمعٌة وانجاز -2

 - - وجود مقاالت علمٌة وثقافٌة موجهه ألعضاء الجمعٌة والمجتمع -3

 - - وجود رابط او صفحة وشعار للمجلة العلمٌة  -4

 - - وجود القواعد الداخلٌة المنظمة للجمعٌة -5

 - - وجود أسماء أعضاء الهٌئة التأسٌسٌة والمجالس واللجان العاملة للجمعٌة -6

 - - عار الجمعٌة وروابط وسائل التواصل االجتماعًوجود ش -7

 1/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 اتفاقيات التعاون المشترك -12

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة دولٌة ذات عالقة بالجمعٌة -1

 - - ت عالقة بالجمعٌةاتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة محلٌة ذا -2

 - المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معايير تقييم كفاءة أداء الجمعية

 المتعلقة بلجنة التخطٌط والتطوٌر

 

 المجلة العلمية المحكمة -1
الدرجة/  المعيار   م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1/0.05 2 (ISI)اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، وتقع ضمن قاعدة بٌانات  -1

 1/0.25 1 (ISI)ال تقع ضمن قاعدة بٌانات اصدار مجلة علمٌة تابعة للجمعٌة، و -2

 8/2 المجموع الكلً للدرجات

 

 األبحاث العلمية -2
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 - - عدد األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً -2

 - - األبحاث العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضًعدد  -3

 - - تنظٌم مسابقة بحثٌة -4

 - المجموع الكلً للدرجات

 

 تأليف وترجمة الكتب العلمية -3
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 - - الواقعة ضمن تخصص علم النفس الرٌاضً عدد الكتب العلمٌة -2

 - - عدد الكتب العلمٌة الواقعة ضمن تخصص علوم الطب الرٌاضً -3

 - - تنظٌم مسابقة تحفٌزٌة -4

 - المجموع الكلً للدرجات

 

 الجوائز العلمية -4
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 3 1/1.5 عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌةعدد الجوائز العالمٌة التً تم الحصول علٌها  -1

 3 1/1 عدد الجوائز المحلٌة التً تم الحصول علٌها عن األبحاث والكتب والمخترعات العلمٌة -2

 6/6 المجموع الكلً للدرجات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤتمرات -5
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1.5 1/3 عدد المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -1

 - - التً نظمتها الجمعٌة العدد الكلً للمتحدثٌن فً المؤتمرات -2

 - - العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -3

 - - العدد الكلً لبحوث الملصقات فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 1.5/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 الندوات -6
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 0.5 1/0.5 تً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد الندوات ال -1

 0.5 1/0.5 عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 0.5 1/0.5 عدد الندوات التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - - الجمعٌةالعدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها  -4

 - - العدد الكلً للمتحدثٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -5

 - - العدد الكلً للمشاركٌن فً الندوات التً نظمتها الجمعٌة -6

 1.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل -7
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 1 1/0.2 ة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌةعدد الدورات التدرٌبٌ -1

 1 1/0.2 عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 1 1/0.2 عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - - عدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌةال -4

 - - العدد الكلً للمتحدثٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -5

 - - العدد الكلً للمشاركٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً نظمتها الجمعٌة -6

 3/10 المجموع الكلً للدرجات
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 اللقاءات العلمية -8
/ الدرجة المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 0.5 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال المٌكانٌكا الحٌوٌة -1

 0.5 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علم النفس الرٌاضً -2

 0.5 1/0.5 عدد اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة فً مجال علوم الطب الرٌاضً -3

 - 1/0.2 العدد الكلً للجهات المشاركة فً المؤتمرات التً نظمتها الجمعٌة -4

 - 1/0.1 العدد الكلً للمتحدثٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -5

 - 10/0.1 العدد الكلً للمشاركٌن فً اللقاءات العلمٌة التً نظمتها الجمعٌة -6

 1.5/7 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 خدمة المجتمع -9
الدرجة/  المعيار م

 العدد
مجموع 
 الدرجة

 - - عدد المشاركٌن فً برنامج الواتس اب للجمعٌة المستمر اشتراكهم -1

 - - عدد المشاركٌن فً برنامج التلٌجرام للجمعٌة المستمر اشتراكهم -2

 - - عدد الرسائل العلمٌة على برنامج توٌتر -3

 - - مٌة على برنامج االنستقرامعدد الرسائل العل -4

 - - عدد الرسائل العلمٌة على برنامج الفٌس بوك -5

 - - عدد الكتب واألبحاث العلمٌة المرتبطة بتخصصات الجمعٌة فً المكتبة الرقمٌة -6

 - المجموع الكلً للدرجات

 

 األعضاء -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - العاملٌن والمستمرة عضوٌتهمعدد أعضاء الجمعٌة  -1

 - - عدد أعضاء الجمعٌة المنتسبٌن والمستمرة عضوٌتهم -2

 - - عدد أعضاء عضوٌة المجلس األعلى للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -3

 - - عدد أعضاء عضوٌة المجلس التنفٌذي للجمعٌة والمستمرة عضوٌتهم -4

 - - مستمرة عضوٌتهمعدد أعضاء العضوٌة الشرفٌة للجمعٌة وال -5

 1 - عدد األعضاء الكلً -6

 1/10 المجموع الكلً للدرجات
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 البوابة االلكترونية) الموقع ( -11

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 - - وجود بوابة الكترونٌة بنسخة عربٌة وانجلٌزٌة للجمعٌة -1

 - - وجود إعالنات عن أنشطة الجمعٌة وانجازاتها -2

 - - عضاء الجمعٌة والمجتمعوجود مقاالت علمٌة وثقافٌة موجهه أل -3

 - - وجود رابط او صفحة وشعار للمجلة العلمٌة  -4

 0.5 1/1 وجود القواعد الداخلٌة المنظمة للجمعٌة -5

 - - وجود أسماء أعضاء الهٌئة التأسٌسٌة والمجالس واللجان العاملة للجمعٌة -6

 - - وجود شعار الجمعٌة وروابط وسائل التواصل االجتماعً -7

 0.5/9 المجموع الكلً للدرجات

 

 

 اتفاقيات التعاون المشترك -12

الدرجة/  المعيار م
 العدد

مجموع 
 الدرجة

 4 1/1 اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة دولٌة ذات عالقة بالجمعٌة -1

 4 1/0.5 اتفاقٌة تعاون مشترك مع جهات علمٌة محلٌة ذات عالقة بالجمعٌة -2

 8/8 رجاتالمجموع الكلً للد
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