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  ضوابط وشروط التقدم  ضوابط وشروط التقدم    
  لجوائز جامعة دمنھورلجوائز جامعة دمنھور

  ٢٠١٢٠١٤٤لعام لعام 



   

 
 
 

 ٢

  

  أحكام عامةأحكام عامة              

    ::  ))١١((مـادة مـادة 
    --::ح جامعة دمنهور كل عام الجوائز التالیة ح جامعة دمنهور كل عام الجوائز التالیة ننممتت  --أأ
  ..جائزة الجامعة التقدیریةجائزة الجامعة التقدیریة    --١١
  ..جائزة الجامعة للتمیز العلمىجائزة الجامعة للتمیز العلمى  --٢٢
  ..جائزة الجامعة للتشجیع العلمىجائزة الجامعة للتشجیع العلمى  --٣٣
  ..كلیات جامعة دمنهوركلیات جامعة دمنهور  خریجيخریجيألوائل ألوائل جائزة الجامعة جائزة الجامعة   --٤٤
  ..جائزة الجامعة لألبطال الریاضیینجائزة الجامعة لألبطال الریاضیین  --٥٥
  ..جائزة الجامعة للموظف المتمیزجائزة الجامعة للموظف المتمیز  --٦٦
  ).).المهنیین والخدمات المعاونةالمهنیین والخدمات المعاونة((جائزة الجامعة للعامل المتمیز جائزة الجامعة للعامل المتمیز   --٧٧

  

  ::تمنح جامعة دمنهور كل عام الدروع والشهادات التقدیریة التالیة تمنح جامعة دمنهور كل عام الدروع والشهادات التقدیریة التالیة   --بب
  ..المتمیزالمتمیز  درع الجامعة للعطاءدرع الجامعة للعطاء    --١١
  ..فى تخصصهفى تخصصه) ) ث جامعة دمنهور المتمیزث جامعة دمنهور المتمیزباحباح((درع الجامعة للنشر العلمى المتمیز مع منح لقب درع الجامعة للنشر العلمى المتمیز مع منح لقب   --٢٢
  ..درع الجامعة للتمیز اإلدارىدرع الجامعة للتمیز اإلدارى  --٣٣
  ..درع الجامعة للشخصیات اإلقلیمیة الطبیعیة أو االعتباریةدرع الجامعة للشخصیات اإلقلیمیة الطبیعیة أو االعتباریة  --٤٤
  ..و إقلیمیة أو عالمیةو إقلیمیة أو عالمیةشهادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة للحاصلین على جوائز محلیة أشهادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة للحاصلین على جوائز محلیة أ  --٥٥
  ..شهادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن بلغ السن القانونیةشهادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن بلغ السن القانونیة  --٦٦
  ..أثناء الخدمةأثناء الخدمةمن الموظفین والعمال من الموظفین والعمال توفى توفى شهادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن شهادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن   --٧٧

  

  ::مواعید الجوائز مواعید الجوائز   --جـجـ
  

  ..برئاسة رئیس الجامعة أو من ینیبهبرئاسة رئیس الجامعة أو من ینیبهیشكل مجلس الجامعة لجنة علیا للجوائز على مستوى الجامعة یشكل مجلس الجامعة لجنة علیا للجوائز على مستوى الجامعة     --١١
  من كل عاممن كل عامفبرایر فبرایر یعلن عن جوائز الجامعة بالكلیات خالل شهر یعلن عن جوائز الجامعة بالكلیات خالل شهر   --٢٢
  ٣٠٣٠ترسـل أوراق المتقــدم معتمــدة مــن عمیـد الكلیــة  للجنــة العلیــا للجـوائز بالجامعــة فــى موعــد أقصــاه ترسـل أوراق المتقــدم معتمــدة مــن عمیـد الكلیــة  للجنــة العلیــا للجـوائز بالجامعــة فــى موعــد أقصــاه   --٣٣

فـــى تخصـــص فـــى تخصـــص   مشـــفوعة بمبـــررات الترشـــیح ومســـمى اللجنـــة العلمیـــة للترقیـــاتمشـــفوعة بمبـــررات الترشـــیح ومســـمى اللجنـــة العلمیـــة للترقیـــات. . مـــن كـــل عـــاممـــن كـــل عـــام  أبریـــلأبریـــل
إقـرار المتقــدم إقـرار المتقــدم ((  ٢٢والنمـوذج رقــم والنمـوذج رقــم ) ) بیانـات المرشــح للجـائزةبیانـات المرشــح للجـائزة((  ١١المرشـح العـام والــدقیق وفقـًا لنمـوذج رقــم المرشـح العـام والــدقیق وفقـًا لنمـوذج رقــم 

  ).).المترشح للجائزةالمترشح للجائزة
  ..من كل عاممن كل عام  یولیویولیویعتمد مجلس الجامعة منح الجوائز فى شهر یعتمد مجلس الجامعة منح الجوائز فى شهر   --٤٤
حهـا الجامعـة فـى احتفـال حهـا الجامعـة فـى احتفـال یتم توزیع الجوائز والمیدالیات التذكاریـة والـدروع وشـهادات التقـدیر التـى تمنیتم توزیع الجوائز والمیدالیات التذكاریـة والـدروع وشـهادات التقـدیر التـى تمن  --٥٥

  .  .  خاص تقیمه الجامعة كل عامخاص تقیمه الجامعة كل عام
  

  ) : ) : ٢٢((مـادة مـادة 



   

 
 
 

 ٣

    --::تختص اللجنة العلیا للجوائز بما یلى تختص اللجنة العلیا للجوائز بما یلى 
دة دة مـمـشـروط المعتشـروط المعتللللتصریف األمور الخاصة بالجوائز وتحدید مـدى اسـتیفاء ترشـیحات الكلیـات تصریف األمور الخاصة بالجوائز وتحدید مـدى اسـتیفاء ترشـیحات الكلیـات   --١١

  ..منحهامنحهالل
میــة للترقیــات میــة للترقیــات تشـكل اللجنــة قائمــة المحكمـین فــى كــل تخصـص مــن قــوائم محكمـى اللجــان العلتشـكل اللجنــة قائمــة المحكمـین فــى كــل تخصـص مــن قــوائم محكمـى اللجــان العل  --٢٢

وفـــى حالـــة تعـــذر وجـــود وفـــى حالـــة تعـــذر وجـــود . . المعتمـــدة لفحـــص االنتـــاج العلمـــى للمتقـــدمین لنیـــل جـــوائز الجامعـــةالمعتمـــدة لفحـــص االنتـــاج العلمـــى للمتقـــدمین لنیـــل جـــوائز الجامعـــة
، علـــى أن  ، علـــى أن متخصـــص ضـــمن قائمـــة المحكمـــین یحـــق للجنـــة االســـتعانة بمـــن تـــراه متخصصـــًا متخصـــص ضـــمن قائمـــة المحكمـــین یحـــق للجنـــة االســـتعانة بمـــن تـــراه متخصصـــًا

  ). ). استمارة تقییم بحث علمىاستمارة تقییم بحث علمى((  ٣٣یستوفى المحكمون نموذج رقم یستوفى المحكمون نموذج رقم 

  ).).وث المقدمةوث المقدمةالتقدیر العام للبحالتقدیر العام للبح((٤٤استیفاء النموذج رقم استیفاء النموذج رقم   --٣٣
  ) : ) :   ٣٣( ( مادة مادة 

تشــــكل لجنــــة للجــــوائز بكــــل كلیــــة بقــــرار مــــن مجلــــس الكلیــــة  برئاســــة الســــید األســــتاذ وكیــــل الكلیــــة  تشــــكل لجنــــة للجــــوائز بكــــل كلیــــة بقــــرار مــــن مجلــــس الكلیــــة  برئاســــة الســــید األســــتاذ وكیــــل الكلیــــة  
وفـق وفـق للمتقـدمین للمتقـدمین   العلمـيالعلمـياإلنتـاج اإلنتـاج لمطابقـة لمطابقـة للدراسات العلیا والبحـوث و أربعـة مـن أسـاتذة الكلیـة وذلـك للدراسات العلیا والبحـوث و أربعـة مـن أسـاتذة الكلیـة وذلـك 

  ..لكل جائزةلكل جائزة  الشروط المحددة لكل جائزة واختیار مرشح واحد فقطالشروط المحددة لكل جائزة واختیار مرشح واحد فقطالضوابط و الضوابط و 
  ) : ) :   ٤٤( ( مادة مادة 

یتقـدم عضـو هیئـة التـدریس للقسـم المخـتص بطلـب للترشـیح إلحـدى جـوائز الجامعـة مـع نسـخة مـن یتقـدم عضـو هیئـة التـدریس للقسـم المخـتص بطلـب للترشـیح إلحـدى جـوائز الجامعـة مـع نسـخة مـن 
بإحالتهــا بإحالتهــا جمیــع المســتندات المطلوبــة للتقــدم للجــائزة ، وترفــع األقســام ترشــیحاتها للســید عمیــد الكلیــة جمیــع المســتندات المطلوبــة للتقــدم للجــائزة ، وترفــع األقســام ترشــیحاتها للســید عمیــد الكلیــة 

اإلنتـاج العلمــي اإلنتـاج العلمــي لمطابقــة لمطابقــة وذلـك وذلـك   لبحـوثلبحـوثللجنـة الجـوائز والتــى یرأسـها وكیـل الكلیــة  للدراسـات العلیــا واللجنـة الجـوائز والتــى یرأسـها وكیـل الكلیــة  للدراسـات العلیــا وا
ها ها وترفـع توصــیاتوترفـع توصــیات  وفـق الشـروط المحـددة لكـل جـائزة واختیـار مرشـح واحـد فقـط لكـل جـائزةوفـق الشـروط المحـددة لكـل جـائزة واختیـار مرشـح واحـد فقـط لكـل جـائزةللمتقـدمین للمتقـدمین 

  ..للعمید للعرض على مجلس الكلیةللعمید للعرض على مجلس الكلیة
  ) : ) :   ٥٥( ( مادة مادة 

یتقدم المرشح بنسخة واحدة من المستندات المطلوبة وفقا للمالحق المرفقة لكـل جـائزة وخمـس نسـخ یتقدم المرشح بنسخة واحدة من المستندات المطلوبة وفقا للمالحق المرفقة لكـل جـائزة وخمـس نسـخ 
  ..بحوث منشورة فى مجالت متخصصةبحوث منشورة فى مجالت متخصصةنتاج العلمى فى صورة نتاج العلمى فى صورة من اإلمن اإل

  ) : ) :   ٦٦( ( مادة مادة 

  ا الجامعـــة، أن یكـــون المرشـــح حســـن الســـمعة، ا الجامعـــة، أن یكـــون المرشـــح حســـن الســـمعة، هـــهـــیشـــترط الترشـــیح ألى مـــن الجـــوائز التـــى تمنحیشـــترط الترشـــیح ألى مـــن الجـــوائز التـــى تمنح
وأال یكـون قـد صـدر وأال یكـون قـد صـدر   ء عمله ومسـلكه طـوال مـدة عملـه بالجامعـةء عمله ومسـلكه طـوال مـدة عملـه بالجامعـةومحمود السیرة، ملتزما فى أداومحمود السیرة، ملتزما فى أدا

تأدیبیـة تأدیبیـة عقوبـة عقوبـة ل مـدة خدمتـه بالجامعـة، أو وقعـت علیـه ل مـدة خدمتـه بالجامعـة، أو وقعـت علیـه ضده حكم تأدیبي أو جنائي نهائي طـواضده حكم تأدیبي أو جنائي نهائي طـوا
حتـى ولـو تـم محوهـا، وال صـدر قـرار بفصـله مـن الجامعـة، ولـو أعیـد إلـى العمـل بعـد ذلــك،وأال حتـى ولـو تـم محوهـا، وال صـدر قـرار بفصـله مـن الجامعـة، ولـو أعیـد إلـى العمـل بعـد ذلــك،وأال 

  ..یكون قد ترك الخدمة بالجامعة ألى سبب من األسبابیكون قد ترك الخدمة بالجامعة ألى سبب من األسباب
  ســابقة ســابقة یشــترط للتقــدم للترشــیح ان یكــون المرشــح قائمــا بالعمــل بالجامعــة فــى الســنوات الــثالث الیشــترط للتقــدم للترشــیح ان یكــون المرشــح قائمــا بالعمــل بالجامعــة فــى الســنوات الــثالث ال

  ..ومیة والمؤتمرات العلمیة بالخارجومیة والمؤتمرات العلمیة بالخارجعلى الترشیح ویستثنى من ذلك فترات المهمات العلمیة والقعلى الترشیح ویستثنى من ذلك فترات المهمات العلمیة والق



   

 
 
 

 ٤

   التقــدم للجـــائزة التقــدم للجـــائزة جامعــة دمنهــور أو أي جامعـــة أخــرى جامعــة دمنهــور أو أي جامعـــة أخــرى ال یحــق لمــن حصـــل علــى إحــدى جـــوائز ال یحــق لمــن حصـــل علــى إحــدى جـــوائز
  . . نفسها مرة أخرىنفسها مرة أخرى

   علیهـا علیهـا یسـمح لعضـو هیئـة التـدریس الـذى تقـدم إلحـدى جـوائز الجامعـة ولـم یوفـق فـى الحصـول یسـمح لعضـو هیئـة التـدریس الـذى تقـدم إلحـدى جـوائز الجامعـة ولـم یوفـق فـى الحصـول
التقـــدیر العـــام التقـــدیر العـــام ((  ٤٤حصـــوله علـــى الحـــد االدنـــى المقـــرر كمـــا جـــاء فـــى نمـــوذج رقـــم حصـــوله علـــى الحـــد االدنـــى المقـــرر كمـــا جـــاء فـــى نمـــوذج رقـــم نظـــرا لعـــدم نظـــرا لعـــدم 

الیقـل عـن الیقـل عـن للجائزة ذاتها ، وذلك بإضافة انتـاج علمـى جدیـد للجائزة ذاتها ، وذلك بإضافة انتـاج علمـى جدیـد بالتقدم مرة أخرى بالتقدم مرة أخرى ) ) للبحوث المقدمةللبحوث المقدمة
  ..بحثینبحثین

   ى ى فــفــ) ) أو فــرع دمنهــور ســابقاً أو فــرع دمنهــور ســابقاً ((سـم جامعــة دمنهــور سـم جامعــة دمنهــور یــذكر فیهــا أیــذكر فیهــا أأن أن المنشــورة المنشــورة یشـترط فــى األبحــاث یشـترط فــى األبحــاث
  ..عنوان المؤلفعنوان المؤلف

  ) : ) :   ٧٧( ( مادة مادة 

خمســمائة خمســمائة ((جنیــه جنیــه   ٥٠٠٥٠٠أة قــدرها أة قــدرها یسـتحق كــل عضــو مــن أعضـاء لجــان تحكــیم الجــوائز صـرف مكافــیسـتحق كــل عضــو مــن أعضـاء لجــان تحكــیم الجــوائز صـرف مكافــ
بیانـــات بیانـــات ((  ٥٥مجمـــل اإلنتــاج العلمـــي ألي جــائزة مقدمــة للتحكـــیم ، وفقــًا للنمـــوذج رقــم مجمـــل اإلنتــاج العلمـــي ألي جــائزة مقدمــة للتحكـــیم ، وفقــًا للنمـــوذج رقــم لفحــص لفحــص ) ) جنیــهجنیــه

  . . ))م اإلنتاج العلميم اإلنتاج العلميییلمستحق عن تقیلمستحق عن تقیالشیك االشیك ا
  ) : ) :   ٨٨( ( مادة مادة 

    --::جوائز الجامعة على النحو التالي جوائز الجامعة على النحو التالي تحدد قیمة تحدد قیمة 
) ) فقـــط خمســـة وعشـــرون الـــف جنیـــه مصـــري فقـــط خمســـة وعشـــرون الـــف جنیـــه مصـــري ((جنیـــه جنیـــه   ٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠یمـــنح یمـــنح   یریـــةیریـــةجـــائزة الجامعـــة التقدجـــائزة الجامعـــة التقد  --١١

  . . باسم الجائزةباسم الجائزة  ودرعاً ودرعاً 

) ) فقــط خمســة عشــر ألــف جنیــه مصــريفقــط خمســة عشــر ألــف جنیــه مصــري((نیــه نیــه جج  ١٥٠٠٠١٥٠٠٠جــائزة الجامعــة للتمیــز العلمــي یمــنح جــائزة الجامعــة للتمیــز العلمــي یمــنح   --٢٢
  . . كان له بحث مقبول فیهكان له بحث مقبول فیهمؤتمر على نفقة الجامعة إذا مؤتمر على نفقة الجامعة إذا ودرعًا باسم الجائزة وحضور ودرعًا باسم الجائزة وحضور 

ودرعـًا ودرعـًا ) ) فقـط عشـرة آالف جنیـه مصـريفقـط عشـرة آالف جنیـه مصـري((جنیـه جنیـه   ١٠٠٠٠١٠٠٠٠جائزة الجامعـة للتشـجیع العلمـي یمـنح جائزة الجامعـة للتشـجیع العلمـي یمـنح   --٣٣
  . . باسم الجائزةباسم الجائزة

الریاضـــیین مـــن طـــالب جامعـــة دمنهـــور الحاصـــلیین علـــى میـــدالیات الریاضـــیین مـــن طـــالب جامعـــة دمنهـــور الحاصـــلیین علـــى میـــدالیات   لألبطـــاللألبطـــالجـــائزة الجامعـــة جـــائزة الجامعـــة   --٤٤
ة والعالمیـــة األولمبیـــة ة والعالمیـــة األولمبیـــة ذهبیـــة وفضـــیة وبرونزیـــة فـــي دورات االلعـــاب العربیـــة واإلقلیمیـــة والقاریـــذهبیـــة وفضـــیة وبرونزیـــة فـــي دورات االلعـــاب العربیـــة واإلقلیمیـــة والقاریـــ

  --::تحدد قیمتها على النحو التالي تحدد قیمتها على النحو التالي 
  
  

البطوالت المحلیة البطوالت المحلیة   قیمة الجائزةقیمة الجائزة  البطوالت الدولیة والقاریةالبطوالت الدولیة والقاریة  قیمة الجائزةقیمة الجائزة  البطوالت األولمبیةالبطوالت األولمبیة
  والعربیةوالعربیة

  الجائزةالجائزة

  معةمعةالجاالجادرع درع   ))األولاألول((میدالیة ذهبیة میدالیة ذهبیة   جنیهجنیه  ٢٠٠٠٢٠٠٠  ))األولاألول((میدالیة ذهبیة میدالیة ذهبیة   جنیهجنیه  ٣٠٠٠٣٠٠٠  ))األولاألول((میدالیة ذهبیة میدالیة ذهبیة 
  شهادة تقدیرشهادة تقدیر  ))الثانىالثانى((میدالیة فضیة میدالیة فضیة   جنیهجنیه  ١٠٠٠١٠٠٠  ))الثانيالثاني((میدالیة فضیة میدالیة فضیة   جنیهجنیه  ٢٠٠٠٢٠٠٠  ))الثانيالثاني((میدالیة فضیة میدالیة فضیة 
  شهادة تقدیرشهادة تقدیر  ))الثالثالثالث((میدالیة برونزیة میدالیة برونزیة   جنیهجنیه  ٥٠٠٥٠٠  ))الثالثالثالث((میدالیة برونزیة میدالیة برونزیة   جنیهجنیه  ١٠٠٠١٠٠٠  ))الثالثالثالث((میدالیة برونزیة میدالیة برونزیة 

حققـــه خـــالل العـــام مصـــحوبة حققـــه خـــالل العـــام مصـــحوبة   عـــن أعلـــى إنجـــاز ریاضـــىعـــن أعلـــى إنجـــاز ریاضـــىتمـــنح هـــذه الجـــائزة لكـــل العـــب تمـــنح هـــذه الجـــائزة لكـــل العـــب   --  أأ
  ..ولمرة واحدة للعبة الواحدةولمرة واحدة للعبة الواحدة. . بشهادة تقدیربشهادة تقدیر



   

 
 
 

 ٥

یــتم تعریــف البطــوالت طبقــًا لالتحــادات أو الهیئــات الریاضــیة األولمبیــة ولــذوى االحتیاجــات یــتم تعریــف البطــوالت طبقــًا لالتحــادات أو الهیئــات الریاضــیة األولمبیــة ولــذوى االحتیاجــات   --  بب
  ..الخاصة المنظمه لهاالخاصة المنظمه لها

  ).).فقـط ألـف جنیـه مصـريفقـط ألـف جنیـه مصـري((جنیـه جنیـه   ١٠٠٠١٠٠٠ألوائل خریجي كلیات جامعـة دمنهـور ألوائل خریجي كلیات جامعـة دمنهـور جائزة الجامعة جائزة الجامعة   --٥٥
  ..وشهادة تقدیروشهادة تقدیر

  . . وشهادة تقدیروشهادة تقدیر) ) فان جنیه مصري فان جنیه مصري ألألفقط فقط ((جنیه جنیه   ٢٠٠٠٢٠٠٠جائزة الجامعة للموظف المتمیز جائزة الجامعة للموظف المتمیز   --٦٦

  ..وشهادة تقدیروشهادة تقدیر) ) قط الف جنیه مصري قط الف جنیه مصري فف((جنیه جنیه   ١٠٠٠١٠٠٠جائزة الجامعة للعامل المتمیز جائزة الجامعة للعامل المتمیز   --٧٧
  

  ) : ) :   ٩٩( ( مادة مادة 

ال یجوز التقدم لنیل أي جائزة من هذه الجوائز لمن سبق له الحصـول علـى ایـه جـائزة اخـرى بـنفس ال یجوز التقدم لنیل أي جائزة من هذه الجوائز لمن سبق له الحصـول علـى ایـه جـائزة اخـرى بـنفس 
  . . نتاج علمي مختلفنتاج علمي مختلف إذا تقدم بإ إذا تقدم بإنتاج العلمي إالنتاج العلمي إالاإلاإل

  ) : ) : ١٠١٠( ( مادة مادة 

  . . الجامعةالجامعة  أساتذةأساتذةمن من   یقصد بلفظ االستاذ في هذا القرار االستاذ العامل، األستاذ المتفرغیقصد بلفظ االستاذ في هذا القرار االستاذ العامل، األستاذ المتفرغ
  ) : ) :   ١١١١( ( مادة مادة 

  ..النماذج والمالحق واإلقرارات المرفقة جزء ال یتجزأ من هذا القرار النماذج والمالحق واإلقرارات المرفقة جزء ال یتجزأ من هذا القرار 



   

 
 
 

 ٦

  

  دمنھوردمنھور  جوائز جامعةجوائز جامعة
  

  
  

  زة الجامعة التقدیریةزة الجامعة التقدیریةجائجائ  --١١

  ) : ) :   ١٢١٢( ( مادة مادة 

األولـى للكلیــات العملیــة والثانیـة للكلیــات النظریــة األولـى للكلیــات العملیــة والثانیـة للكلیــات النظریــة   ینینن تقــدیریتن تقــدیریتییائزتائزتتمـنح جامعــة دمنهـور كــل عــام جـتمـنح جامعــة دمنهـور كــل عــام جـ
  ..فى إثراء النواحى العلمیة والتعلیمیة وخدمة المجتمعفى إثراء النواحى العلمیة والتعلیمیة وخدمة المجتمع  ساتذة البارزین الذین أسهمواساتذة البارزین الذین أسهموابغرض تكریم األبغرض تكریم األ

  
  ) : ) :   ١٣١٣( ( مادة مادة 

  ::ئزة الجامعة التقدیریة مایلى ئزة الجامعة التقدیریة مایلى یشترط للحصول على جایشترط للحصول على جا
ث ث وبشـرط قضـاء السـنوات الـثالوبشـرط قضـاء السـنوات الـثال  ،،أستاذأستاذ  قل فى وظیفةقل فى وظیفةن یكون قد أمضى سبع سنوات على األن یكون قد أمضى سبع سنوات على األأأ  --١١

  . . ى الترشیح قائما بالعمل بالجامعةى الترشیح قائما بالعمل بالجامعةالسابقة علالسابقة عل
ُ رسائل علمیة رسائل علمیة   سبعسبعشراف على عدد الیقل عن شراف على عدد الیقل عن اإلاإل  --٢٢ ُ م   ..درجةدرجةالالنحت نحت م
  ::حو التالىحو التالىلك على النلك على النتم خالل فترة شغلة وظیفة أستاذ وذتم خالل فترة شغلة وظیفة أستاذ وذتقدیم انتاج علمى تقدیم انتاج علمى   --٣٣

  مســــــتوى القــــــومى مســــــتوى القــــــومى ة علــــــى الة علــــــى المتخصصــــــمتخصصــــــأبحــــــاث فقــــــط منشــــــورة فــــــى المجــــــالت العلمیــــــة الأبحــــــاث فقــــــط منشــــــورة فــــــى المجــــــالت العلمیــــــة ال  ثمانیــــــةثمانیــــــة  ))  أأ
ــــى   والعــــالمىوالعــــالمىأأواالقلیمــــى واالقلیمــــى أأ ــــى أعل ــــة مــــنهم منشــــورة ف ــــى ثالث ــــى أعل ــــة مــــنهم منشــــورة ف   مــــن قائمــــة المجــــالت، مــــع ذكــــر مــــن قائمــــة المجــــالت، مــــع ذكــــر % % ٥٠٥٠ثالث

علـــى أن یســـجل علـــى أن یســـجل   IISSIIأو بنظـــام أو بنظـــام   RReedd  JJaassppeerrترتیبهـــا كمـــا جـــاء فـــى ترتیـــب المجـــالت بنظـــام ترتیبهـــا كمـــا جـــاء فـــى ترتیـــب المجـــالت بنظـــام 
  ..للمتقدمللمتقدم  CCiittaattiioonnاستشهادات استشهادات   SSccooppuussمحرك البحث محرك البحث 

، فیشــترط ، فیشــترط الكلیــات النظریــة والكلیــات التــى بهــا تخصصــات تنشــر أبحاثهــا باللغــة العربیــةالكلیــات النظریــة والكلیــات التــى بهــا تخصصــات تنشــر أبحاثهــا باللغــة العربیــةفـى حالــة فـى حالــة   ))  بب
، ویــتم تحكیمهــا مــن قبــل ، ویــتم تحكیمهــا مــن قبــل ))قلیمیــةقلیمیــةإإ  --قومیــة قومیــة ((جــالت متخصصــة جــالت متخصصــة فــى مفــى م  ةةمنشــور منشــور   عشــرة أبحــاثعشــرة أبحــاثتقــدیم تقــدیم 
  %.%.٧٥٧٥تقدیر عن تقدیر عن ال یقل متوسط إجمالى الال یقل متوسط إجمالى الثالثیة من قوائم المحكمین على أثالثیة من قوائم المحكمین على أ  لجنةلجنة

فـإذا كانـت فـإذا كانـت   قـلقـلعلـى األعلـى األ  منهـا واحـد خـارجىمنهـا واحـد خـارجىمـؤتمرات عالمیـة مـؤتمرات عالمیـة یكون قد شـارك ببحـوث فـى ثالثـة یكون قد شـارك ببحـوث فـى ثالثـة   --٤٤
  ..حوث منشورة فى مجالت متخصصة فتدخل ضمن عدد األبحاث المطلوبة للجائزةحوث منشورة فى مجالت متخصصة فتدخل ضمن عدد األبحاث المطلوبة للجائزةببالال

  
  
  

  ) : ) :   ١٤١٤( ( مادة مادة 
  ::بینھم مثلبینھم مثلللمفاضلة بین المتقدمین یتم االستعانة ببعض األنشطة المعتمدة التالیة للترجیح للمفاضلة بین المتقدمین یتم االستعانة ببعض األنشطة المعتمدة التالیة للترجیح 

  إنشــاء أقســام علمیــة جدیــدة إنشــاء أقســام علمیــة جدیــدة ((العملیــة التعلیمیــة بالكلیــة مثــل العملیــة التعلیمیــة بالكلیــة مثــل واضــحة فــى تطــویر واضــحة فــى تطــویر الالسـهامات سـهامات اإلاإل––  
  ).).تطویر لوائح دراسیةتطویر لوائح دراسیة  ––تطویر برامج حالیة تطویر برامج حالیة   ––برامج علمیة جدیدة برامج علمیة جدیدة 



   

 
 
 

 ٧

   إحدى لجان التطویرإحدى لجان التطویرأو عضویة أو عضویة فى مشروعات التطویر المختلفة فى مشروعات التطویر المختلفة المشاركة المشاركة..  
  بیة والندوات والمؤتمراتبیة والندوات والمؤتمراتالتنظیم والمشاركة فى الدورات التدریالتنظیم والمشاركة فى الدورات التدری..  
  والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیةوالنقابات المهنیة والجمعیات األهلیة  المشاركة فى الجمعیات العلمیةالمشاركة فى الجمعیات العلمیة..  
  االنضمام الى إحدى هیئات تحریر المجالت العلمیة المتخصصةاالنضمام الى إحدى هیئات تحریر المجالت العلمیة المتخصصة..    
   األجنبیةاألجنبیةفى المؤتمرات الدولیة فى المؤتمرات الدولیة   ةةاالستشاریاالستشاریلس لس ااالمجالمجعضویة عضویة..    
  ألخألخ... ... ترقیات ترقیات   ––علمیة علمیة رسائل رسائل   ––ابحاث ابحاث   ––مشروعات مشروعات ((عمال عمال المشاركة فى تحكیم األالمشاركة فى تحكیم األ((  ..  
  مثل مثل واضحة فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة واضحة فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة الالسهامات سهامات اإلاإل::  

  لخلخإإ........اركة فى المنتدیات الثقافیة اركة فى المنتدیات الثقافیة إلقاء محاضرات عامة، المشإلقاء محاضرات عامة، المش..    
   ورش عمـــل إستشـــارات عضـــویة فـــى ورش عمـــل إستشـــارات عضـــویة فـــى   ––نـــدوات نـــدوات   ––مـــؤتمرات مـــؤتمرات   ––إتفاقیـــات إتفاقیـــات   ––مشـــروعات مشـــروعات

  ..إلخإلخ.... .... البیئة البیئة   قوافل لخدمةقوافل لخدمة  --لیة لیة مؤسسات أو شركات أو جمعیات أهمؤسسات أو شركات أو جمعیات أه
   جامعة دمنهور دولیا فى إحدى الوفود الرسمیةجامعة دمنهور دولیا فى إحدى الوفود الرسمیةتمثیل تمثیل . .  

  
  ) : ) :   ١٥١٥( ( مادة مادة 

منعقــدة علــى منعقــدة علــى الال  یــتم الترشــیح لهــذه الجــائزة بنــاء علــى ترشــیحات مجــالس األقســام العلمیــة المختصــةیــتم الترشــیح لهــذه الجــائزة بنــاء علــى ترشــیحات مجــالس األقســام العلمیــة المختصــة
بیـق بیـق مستوى األساتذة، وتتولى لجنة الجوائز بالكلیة االختیار الداخلى بالمفاضـلة بـین المرشـحین بتطمستوى األساتذة، وتتولى لجنة الجوائز بالكلیة االختیار الداخلى بالمفاضـلة بـین المرشـحین بتط

معـــاییر شـــروط مـــنح الجـــائزة، وترفـــع تقریرهـــا بـــذلك مشـــفوعة بمبـــررات الترشـــیح إلـــى مجلـــس الكلیـــة معـــاییر شـــروط مـــنح الجـــائزة، وترفـــع تقریرهـــا بـــذلك مشـــفوعة بمبـــررات الترشـــیح إلـــى مجلـــس الكلیـــة 
  ..تمهیدًا للعرض على اللجنة العلیا للجوائز بالجامعةتمهیدًا للعرض على اللجنة العلیا للجوائز بالجامعة

  
  ) : ) : ١٦١٦( ( مادة مادة 

ال یجــوز مــنح جــائزة الجامعــة التقدیریــة، إال إذا كــان اإلنتــاج العلمــى المتقــدم بــه مختلفــًا عــن الــذى ال یجــوز مــنح جــائزة الجامعــة التقدیریــة، إال إذا كــان اإلنتــاج العلمــى المتقــدم بــه مختلفــًا عــن الــذى 
  ..ئزة أخرىئزة أخرىحصل به على جاحصل به على جا

  
  
  
  

  : : قائمة المستندات المطلوب تقدیمها للجنة العلیا للجوائز قائمة المستندات المطلوب تقدیمها للجنة العلیا للجوائز 
  ).).١١نموذجنموذج((نموذج بیانات المرشح للجائزة نموذج بیانات المرشح للجائزة   --١١
  ).).٢٢نموذجنموذج((ح للجائزة ح للجائزة ششر ر ر المر المنموذج إقرانموذج إقرا  --٢٢

  ..العلمى والوظیفى معتمدًا من إدارة الكلیةالعلمى والوظیفى معتمدًا من إدارة الكلیةبیان بالتدرج بیان بالتدرج   --٣٣



   

 
 
 

 ٨

ئمـــة بإنتـــاج المرشـــح مـــن البحـــوث ئمـــة بإنتـــاج المرشـــح مـــن البحـــوث الســـیرة الذاتیـــة للمرشـــح باللغـــة العربیـــة معتمـــدة مرفقـــًا بهـــا قاالســـیرة الذاتیـــة للمرشـــح باللغـــة العربیـــة معتمـــدة مرفقـــًا بهـــا قا  --٤٤
  ..والكتب والمؤلفات العلمیةوالكتب والمؤلفات العلمیة

  ..قائمة معتمدة بالرسائل التى أشرف علیها المرشح وتم منحها الدرجةقائمة معتمدة بالرسائل التى أشرف علیها المرشح وتم منحها الدرجة  --٥٥
عنـوان البحـث، اسـم المجلـة عنـوان البحـث، اسـم المجلـة : : قائمة بإنتاج المرشح من البحوث موضحًا فیها لكل بحث ما یلـىقائمة بإنتاج المرشح من البحوث موضحًا فیها لكل بحث ما یلـى  --٦٦

  ..فى البحثفى البحثالمنشور بها البحث وتصنیفها، تاریخ النشر، أسماء المشتركین المنشور بها البحث وتصنیفها، تاریخ النشر، أسماء المشتركین 
   تذكر ترتیب األبحاث المنشـورة كمـا جـاء فـى ترتیـب المجـالت بنظـام تذكر ترتیب األبحاث المنشـورة كمـا جـاء فـى ترتیـب المجـالت بنظـامRReeddJJaassppeerr   أو أو

للمرشـح، للمرشـح،   CCiittaattiioonnاستشـهادات استشـهادات   SSccooppuussعلـى أن یسـجل محـرك البحـث علـى أن یسـجل محـرك البحـث   IISSIIبنظام بنظام 
  ..ویستثنى من ذلك البحوث المنشورة باللغة العربیةویستثنى من ذلك البحوث المنشورة باللغة العربیة

  ::دة مثلدة مثلتقدیم ما یثبت اشتراكه فى بعض األنشطة المختلفة وبمستندات معتمتقدیم ما یثبت اشتراكه فى بعض األنشطة المختلفة وبمستندات معتم  --٧٧
  المشاركة فى إحدى لجان التطویر والجودةالمشاركة فى إحدى لجان التطویر والجودة..  
  التنظیم والمشاركة فى الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمراتالتنظیم والمشاركة فى الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمرات..  
  المشاركة فى الجمعیات العلمیة والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیةالمشاركة فى الجمعیات العلمیة والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیة..  
  المشاركة فى إحدى المشروعاتالمشاركة فى إحدى المشروعات..  
   ــــة المتخصصــــة ــــى إحــــدى هیئــــات تحریــــر المجــــالت العلمی ــــة المتخصصــــة االنضــــمام إل ــــى إحــــدى هیئــــات تحریــــر المجــــالت العلمی أو أن یكــــون أو أن یكــــون االنضــــمام إل

عضــوًا بهیئــة تحریــر أحــدى المجــالت التخصصــیة أو عضــو المجلــس االستشــارى فــى عضــوًا بهیئــة تحریــر أحــدى المجــالت التخصصــیة أو عضــو المجلــس االستشــارى فــى 
  ..IInntteerrnnaattiioonnaall  AAddvviissoorryy  BBooaarrddالمؤتمرات الدولیة األجنبیة المؤتمرات الدولیة األجنبیة 

   مشروعات، أبحاث، رسائل علمیة، ترقیات، مشروعات، أبحاث، رسائل علمیة، ترقیات، ((المشاركة فى تحكیم األعمال المشاركة فى تحكیم األعمال.(.....(....  
  إلخإلخ... ... ، ، إلقاء محاضرات عامة، المشاركة فى المنتدیات الثقافیةإلقاء محاضرات عامة، المشاركة فى المنتدیات الثقافیة..  

  ..بیان معتمد یوضح إسهامات المرشح فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئةبیان معتمد یوضح إسهامات المرشح فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  --٨٨
مثـــل إنشـــاء بـــرامج مثـــل إنشـــاء بـــرامج ((بیـــان معتمـــد بإســـهامات المرشـــح فـــى تطـــویر العملیـــة التعلیمیـــة بالجامعـــة بیـــان معتمـــد بإســـهامات المرشـــح فـــى تطـــویر العملیـــة التعلیمیـــة بالجامعـــة   --٩٩

  ).).إلخإلخ... ... تعلیمیة أو أقسام جدیدة، تأسیس معامل، أو مكتبات تعلیمیة أو أقسام جدیدة، تأسیس معامل، أو مكتبات 

  ..الرسمیةالرسمیةیفضل من مثل جامعة دمنهور دولیًا فى أحد الوفود یفضل من مثل جامعة دمنهور دولیًا فى أحد الوفود   --١٠١٠
  
  
  
  
  

  جائزة الجامعة للتمیز العلمىجائزة الجامعة للتمیز العلمى  --٢٢

  ) : ) : ١٧١٧( ( مادة مادة 



   

 
 
 

 ٩

ن للتمیـــز العلمـــي األولـــى للكلیـــات العملیـــة والثانیـــة للكلیـــات ن للتمیـــز العلمـــي األولـــى للكلیـــات العملیـــة والثانیـــة للكلیـــات ییائزتائزتجـــجـــ  كـــل عـــامكـــل عـــامتمـــنح جامعـــة دمنهـــور تمـــنح جامعـــة دمنهـــور 
ثــــراء النشــــاط العلمــــى النظریــــة بغــــرض النظریــــة بغــــرض  ٕ ثــــراء النشــــاط العلمــــى حــــث األســــاتذة علــــى مواصــــلة البحــــث العلمــــى والتــــألیف وا ٕ حــــث األســــاتذة علــــى مواصــــلة البحــــث العلمــــى والتــــألیف وا

  ..للجامعةللجامعة
  

  ) : ) : ١٨١٨( ( مادة مادة 

  ::لنیل جائزة الجامعة للتمیز العلمى ما یلىلنیل جائزة الجامعة للتمیز العلمى ما یلىیشترط یشترط 
أن یكون منح الجـائزة علـى أسـاس معـاییر األداء العلمـى واألكـادیمى لألسـاتذة القـائمین بالعمـل أن یكون منح الجـائزة علـى أسـاس معـاییر األداء العلمـى واألكـادیمى لألسـاتذة القـائمین بالعمـل   ..١١

سـنوات علـى األقـل فـى وظیفـة سـنوات علـى األقـل فـى وظیفـة   خمسخمسأن یكون قد أمضى أن یكون قد أمضى و و   بجامعة دمنهور وقت التقدم للجائزةبجامعة دمنهور وقت التقدم للجائزة
  ..أستاذأستاذ

لعمـــل بالجامعـــة قبـــل التقـــدم للترشـــیح للجـــائزة، لعمـــل بالجامعـــة قبـــل التقـــدم للترشـــیح للجـــائزة، أن یكـــون فـــى الســـنوات الـــثالث األخیـــرة قائمـــًا باأن یكـــون فـــى الســـنوات الـــثالث األخیـــرة قائمـــًا با  ..٢٢
  ..ویستثنى من ذلك فترات المهمات العلمیة والمؤتمرات الرسمیة بالخارجویستثنى من ذلك فترات المهمات العلمیة والمؤتمرات الرسمیة بالخارج

  ..درجةدرجةالالاإلشراف على عدد ال یقل عن خمس رسائل علمیة منحت اإلشراف على عدد ال یقل عن خمس رسائل علمیة منحت   ..٣٣
  ::وظیفة أستاذ وذلك على النحو التالىوظیفة أستاذ وذلك على النحو التالى  دیم إنتاج علمى تم خالل فترة شغلهدیم إنتاج علمى تم خالل فترة شغلهتقتق  ..٤٤

، ستة أبحاث فقط منشورة فى ستة أبحاث فقط منشورة فى   --  أأ ، المجالت المتخصصـة والمفهرسـة عالمیـًا مـنهم منشـورة مـنهم منشـورة   اثنـاناثنـانالمجالت المتخصصـة والمفهرسـة عالمیـًا
مـــن قائمـــة المجـــالت، مـــع ذكـــر ترتیبهـــا كمـــا جـــاء فـــى ترتیـــب المجـــالت مـــن قائمـــة المجـــالت، مـــع ذكـــر ترتیبهـــا كمـــا جـــاء فـــى ترتیـــب المجـــالت % % ٥٠٥٠فـــى أعلـــى فـــى أعلـــى 

استشـهادات استشـهادات   SSccooppuussعلـى أن یسـجل محـرك البحـث علـى أن یسـجل محـرك البحـث   IISSIIأو بنظام أو بنظام   RReedd  JJaassppeerrبنظام بنظام 
CCiittaattiioonn  للمتقدمللمتقدم..  

ـــة األبحـــاث المنشـــورة باللغـــة العربیـــة، فی    --  بب ـــة األبحـــاث المنشـــورة باللغـــة العربیـــة، فیفـــى حال شـــترط تقـــدیم ثمانیـــة أبحـــاث منشـــورة فـــى شـــترط تقـــدیم ثمانیـــة أبحـــاث منشـــورة فـــى فـــى حال
مجالت متخصصة، ویتم تحكیمها من قبل لجنة ثالثیـة مـن قـوائم المحكمـین علـى أال یقـل مجالت متخصصة، ویتم تحكیمها من قبل لجنة ثالثیـة مـن قـوائم المحكمـین علـى أال یقـل 

  %.%.٧٥٧٥متوسط إجمالى التقدیر عن متوسط إجمالى التقدیر عن 

  ..فى مجال التخصصفى مجال التخصصیشترط أن یكون أحد األبحاث المطلوبة للجائزة منفردًا یشترط أن یكون أحد األبحاث المطلوبة للجائزة منفردًا   ..٥٥
  ..ارجي على األقلارجي على األقلا واحد خا واحد خممیكون قد شارك ببحوث فى مؤتمرین عالمیین منهیكون قد شارك ببحوث فى مؤتمرین عالمیین منه  ..٦٦

  ) : ) : ١٩١٩( ( مادة مادة 

ال یجوز منح جائزة الجامعة للتمیز العلمى إال إذا كان االنتاج العلمى المتقدم به مختلفـًا عـن الـذى ال یجوز منح جائزة الجامعة للتمیز العلمى إال إذا كان االنتاج العلمى المتقدم به مختلفـًا عـن الـذى 
  ..حصل به على جائزة أخرىحصل به على جائزة أخرى

  
  

  وب تقدیمها للجنة العلیا للجوائزوب تقدیمها للجنة العلیا للجوائزقائمة المستندات المطلقائمة المستندات المطل
  ).).١١نموذجنموذج((نموذج بیانات المرشح للجائزة نموذج بیانات المرشح للجائزة   ..١١
  ).).٢٢نموذجنموذج((ح للجائزة ح للجائزة ششر ر لملمنموذج إقرار انموذج إقرار ا  ..٢٢



   

 
 
 

 ١٠

  ..بیان بالتدرج العلمى والوظیفى معتمدًا من إدارة الكلیةبیان بالتدرج العلمى والوظیفى معتمدًا من إدارة الكلیة  ..٣٣
الســـیرة الذاتیـــة للمرشـــح باللغـــة العربیـــة معتمـــدة مرفقـــًا بهـــا قائمـــة بإنتـــاج المرشـــح مـــن البحـــوث الســـیرة الذاتیـــة للمرشـــح باللغـــة العربیـــة معتمـــدة مرفقـــًا بهـــا قائمـــة بإنتـــاج المرشـــح مـــن البحـــوث   ..٤٤

  ..والكتب والمؤلفات العلمیةوالكتب والمؤلفات العلمیة
  ..قائمة معتمدة بالرسائل التى أشرف علیها المرشح وتم منحها الدرجةقائمة معتمدة بالرسائل التى أشرف علیها المرشح وتم منحها الدرجة  ..٥٥
  ..العلمیة بالخارجالعلمیة بالخارجالمهام المهام   ..٦٦
  ..مظاهر التقدیر والتكریممظاهر التقدیر والتكریم  ..٧٧
عنـوان البحـث، اسـم المجلـة عنـوان البحـث، اسـم المجلـة : : قائمة بإنتاج المتقدم من البحوث موضحًا فیها، لكل بحث ما یلىقائمة بإنتاج المتقدم من البحوث موضحًا فیها، لكل بحث ما یلى  ..٨٨

  ..المنشور بها البحث وتصنیفها، تاریخ النشر، أسماء المشتركین فى البحثالمنشور بها البحث وتصنیفها، تاریخ النشر، أسماء المشتركین فى البحث
   تذكر ترتیب األبحاث المنشورة كما جاء فـى ترتیـب المجـالت بنظـام تذكر ترتیب األبحاث المنشورة كما جاء فـى ترتیـب المجـالت بنظـامRReedd  JJaassppeerr   أو أو

للمرشـح، للمرشـح،   CCiittaattiioonnاستشـهادات استشـهادات   SSccooppuussعلـى أن یسـجل محـرك البحـث علـى أن یسـجل محـرك البحـث   IISSIIبنظام بنظام 
  ..ویستثنى من ذلك البحوث المنشورة باللغة العربیةویستثنى من ذلك البحوث المنشورة باللغة العربیة

  ..قائمة بالكتب والمؤلفات العلمیة التى قام بتألیفها أو شارك بدور فیهاقائمة بالكتب والمؤلفات العلمیة التى قام بتألیفها أو شارك بدور فیها  ..٩٩
  ::ة للترجیح بینهم مثلة للترجیح بینهم مثلللمفاضلة بین المتقدمین یتم االستعانة ببعض األنشطة المعتمدة التالیللمفاضلة بین المتقدمین یتم االستعانة ببعض األنشطة المعتمدة التالی  ..١٠١٠

  المشاركة فى إحدى لجان التطویر والجودةالمشاركة فى إحدى لجان التطویر والجودة..  
  التنظیم والمشاركة فى الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمراتالتنظیم والمشاركة فى الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمرات..  
  المشاركة فى الجمعیات العلمیة والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیةالمشاركة فى الجمعیات العلمیة والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیة..  
  المشاركة فى إحدى المشروعاتالمشاركة فى إحدى المشروعات..  
  میــة المتخصصـة أو أن یكـون عضــوًا میــة المتخصصـة أو أن یكـون عضــوًا االنضـمام إلـى إحـدى هیئــات تحریـر المجـالت العلاالنضـمام إلـى إحـدى هیئــات تحریـر المجـالت العل

بهیئة تحریر إحدى المجالت المتخصصة أو عضو المجلس االستشـارى فـى المـؤتمرات بهیئة تحریر إحدى المجالت المتخصصة أو عضو المجلس االستشـارى فـى المـؤتمرات 
  ..IInntteerrnnaattiioonnaall  AAddvviissoorryy  bbooaarrddالدولیة األجنبیة الدولیة األجنبیة 

   مشروعات، أبحاث، رسائل علمیة، ترقیات، مشروعات، أبحاث، رسائل علمیة، ترقیات، ((المشاركة فى تحكیم األعمال المشاركة فى تحكیم األعمال.( ....( ...  
  إلقاء محاضرات عامةإلقاء محاضرات عامة..  
   لمجتمع وتنمیة البیئةلمجتمع وتنمیة البیئةخدمة اخدمة ااالسهام فى االسهام فى..  
  المشاركة فى األنشطة الطالبیةالمشاركة فى األنشطة الطالبیة..  
  تألیف كتب أو ترجمات عالمیة فى دار نشر متخصصةتألیف كتب أو ترجمات عالمیة فى دار نشر متخصصة..  
  الحصول على براءات االختراعالحصول على براءات االختراع..  

  
  
  

  جائزة الجامعة للتشجیع العلمىجائزة الجامعة للتشجیع العلمى  --٣٣

  ) : ) : ٢٠٢٠( ( مادة مادة 



   

 
 
 

 ١١

  هیئـةهیئـة  تمنح جامعة دمنهور جـوائز التشـجیع العلمـى كـل عـام، وذلـك بهـدف تشـجیع وتحفیـز أعضـاءتمنح جامعة دمنهور جـوائز التشـجیع العلمـى كـل عـام، وذلـك بهـدف تشـجیع وتحفیـز أعضـاء
ـــم   التـــدریس مـــن مدرســـین وأســـاتذة مســـاعدین لمواصـــلةالتـــدریس مـــن مدرســـین وأســـاتذة مســـاعدین لمواصـــلة ـــم أداء رســـالتهم البحثیـــة فـــى ســـبیل خدمـــة العل أداء رســـالتهم البحثیـــة فـــى ســـبیل خدمـــة العل

  ..وتنمیة المجتمعوتنمیة المجتمع
  ) : ) : ٢١٢١( ( مادة مادة 

  ..تخصص جائزة واحدة لكل كلیةتخصص جائزة واحدة لكل كلیة
  ) : ) : ٢٢٢٢( ( مادة مادة 

  : : یشترط لنیل جائزة الجامعة للتشجیع العلمى ما یلى یشترط لنیل جائزة الجامعة للتشجیع العلمى ما یلى 
عــاملین بجامعـة دمنهــور وقـت التقــدم عــاملین بجامعـة دمنهــور وقـت التقــدم أن یكـون المتقـدم مــن األسـاتذة المســاعدین أو المدرسـین الأن یكـون المتقـدم مــن األسـاتذة المســاعدین أو المدرسـین ال  ..١١

مـنهم ثـالث مـنهم ثـالث   للجـائزة بشـرط عـدم مـرور أكثـر مـن خمـس سـنوات اعتبـارًا مـن تـاریخ شـغل الدرجـةللجـائزة بشـرط عـدم مـرور أكثـر مـن خمـس سـنوات اعتبـارًا مـن تـاریخ شـغل الدرجـة
  ..سنوات على رأس العمل بجامعة دمنهورسنوات على رأس العمل بجامعة دمنهور

ال یجـوز أن یكــون قــد مضــى علــى قبــول اإلنتــاج العلمــى أكثــر مــن خمــس ســنوات میالدیــة فــى ال یجـوز أن یكــون قــد مضــى علــى قبــول اإلنتــاج العلمــى أكثــر مــن خمــس ســنوات میالدیــة فــى   ..٢٢
  ..من عام التقدممن عام التقدمأبریل أبریل   ٣٠٣٠

إلنتــاج العلمــى علــى خمســة أبحــاث فقــط، منهــا بحــث واحــد منفــرد فــى التخصــص، إلنتــاج العلمــى علــى خمســة أبحــاث فقــط، منهــا بحــث واحــد منفــرد فــى التخصــص، أن یشــتمل اأن یشــتمل ا  ..٣٣
،% % ٥٠٥٠وأثنان على األقل یقعان فى أعلى وأثنان على األقل یقعان فى أعلى  ،من قائمـة المجـالت المتخصصـة والمفهرسـة عالمیـًا   من قائمـة المجـالت المتخصصـة والمفهرسـة عالمیـًا

علــى أن علــى أن   IISSIIأو بنظــام أو بنظــام   RReedd  JJaassppeerrمـع ذكــر ترتیبهــا كمـا جــاء فــى ترتیـب المجــالت بنظــام مـع ذكــر ترتیبهــا كمـا جــاء فــى ترتیـب المجــالت بنظــام 
أمــا األبحـاث المنشــورة باللغــة أمــا األبحـاث المنشــورة باللغــة   ..للمتقــدمللمتقــدم  CCiittaattiioonnاستشـهادات استشـهادات   SSccooppuussیسـجل محــرك البحــث یسـجل محــرك البحــث 

ویـــتم تحكیمهـــا مــن قبـــل لجنـــة ثالثیــة مـــن قـــوائم ویـــتم تحكیمهـــا مــن قبـــل لجنـــة ثالثیــة مـــن قـــوائم   العربیــة فیشـــترط نشــرها فـــى مجلـــة متخصصــةالعربیــة فیشـــترط نشــرها فـــى مجلـــة متخصصــة
، علمــًا بــأن الكتــب المشــترك فــى ، علمــًا بــأن الكتــب المشــترك فــى %%٧٥٧٥المحكمــین علــى أال یقــل متوســط إجمــالى التقــدیر عــن المحكمــین علــى أال یقــل متوســط إجمــالى التقــدیر عــن 

  ..تألیفها ال تعامل معاملة األبحاث المنشورةتألیفها ال تعامل معاملة األبحاث المنشورة
العلمــى للمتقــدم انتاجــًا رفیعــًا مبتكــرًا غیــر مســتقى جزئیــًا وال كلیــًا مــن رســائل العلمــى للمتقــدم انتاجــًا رفیعــًا مبتكــرًا غیــر مســتقى جزئیــًا وال كلیــًا مــن رســائل   أن یكــون اإلنتــاجأن یكــون اإلنتــاج  ..٤٤

الماجستیر والدكتوراه التى حصل علیها المتقدم، كمـا یجـوز أن تكـون األبحـاث المقدمـه مسـتقاه الماجستیر والدكتوراه التى حصل علیها المتقدم، كمـا یجـوز أن تكـون األبحـاث المقدمـه مسـتقاه 
  مــن مجمــل األبحــاثمــن مجمــل األبحــاثبحــث واحــد بحــث واحــد   ننال تزیــد عــال تزیــد عــ  بحیــثبحیــثجزئیــًا مــن رســائل أشــرف علیهــا المتقــدم جزئیــًا مــن رســائل أشــرف علیهــا المتقــدم 

  ..المقدمةالمقدمة
بعـــد بعـــد   ین جدیـــدینین جدیـــدینلجــائزة التقـــدم باإلنتــاج العلمـــى الـــذى رقــى بـــه بشــرط إضـــافة بحثــلجــائزة التقـــدم باإلنتــاج العلمـــى الـــذى رقــى بـــه بشــرط إضـــافة بحثــیجــوز لنیـــل ایجــوز لنیـــل ا  ..٥٥

مـــن قائمـــة المجـــالت المتخصصـــة والمفهرســـة عالمیـــًا بحیـــث مـــن قائمـــة المجـــالت المتخصصـــة والمفهرســـة عالمیـــًا بحیـــث % % ٥٠٥٠الترقیـــة منشـــور فـــى أعلـــى الترقیـــة منشـــور فـــى أعلـــى 
  ..یصبح إجمالى األبحاث المقدمة خمسة أبحاث فقط لم یمض علیها خمس سنواتیصبح إجمالى األبحاث المقدمة خمسة أبحاث فقط لم یمض علیها خمس سنوات

  
  : : یا للجوائزیا للجوائزقائمة المستندات المطلوبة تقدیمها للجنة العلقائمة المستندات المطلوبة تقدیمها للجنة العل  ..٦٦
  ).).١١  نموذجنموذج((نموذج بیانات المرشح للجائزة نموذج بیانات المرشح للجائزة   ..١١
  ).).٢٢  نموذجنموذج((للجائزة للجائزة   المرشحالمرشحنموذج إقرار نموذج إقرار   ..٢٢



   

 
 
 

 ١٢

  ..بیان بالتدرج العلمى والوظیفى معتمدًا من إدارة الكلیةبیان بالتدرج العلمى والوظیفى معتمدًا من إدارة الكلیة  ..٣٣
الســـیرة الذاتیـــة للمرشـــح باللغـــة العربیـــة معتمـــدة مرفقـــًا بهـــا قائمـــة بإنتـــاج المرشـــح مـــن البحـــوث الســـیرة الذاتیـــة للمرشـــح باللغـــة العربیـــة معتمـــدة مرفقـــًا بهـــا قائمـــة بإنتـــاج المرشـــح مـــن البحـــوث   ..٤٤

  ..والكتب والمؤلفات العلمیةوالكتب والمؤلفات العلمیة
  : : قدیم ما یثبت اشتراكه فى بعض األنشطة المختلفة وبمستندات معتمدة مثلقدیم ما یثبت اشتراكه فى بعض األنشطة المختلفة وبمستندات معتمدة مثلتت  ..٥٥

  المشاركة فى إحدى لجان التطویر والجودةالمشاركة فى إحدى لجان التطویر والجودة..  
  المشاركة فى الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمراتالمشاركة فى الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمرات..  
  المهام العلمیة بالخارجالمهام العلمیة بالخارج..  
  المشاركة فى الجمعیات العلمیة والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیةالمشاركة فى الجمعیات العلمیة والنقابات المهنیة والجمعیات األهلیة..  
  فى إحدى المشروعاتفى إحدى المشروعات  المشاركةالمشاركة..  
  اإلسهام فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئةاإلسهام فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة..  

عنــوان البحــث، اســم عنــوان البحــث، اســم : : مــایلىمــایلى  ––لكــل بحــث لكــل بحــث   ––قائمــة بإنتــاج المرشــح مــن البحــوث موضــحًا فیهــا قائمــة بإنتــاج المرشــح مــن البحــوث موضــحًا فیهــا   ..٦٦
تـــذكر تـــذكر   ..المجلـــة المنشـــور بهـــا البحـــث وتصـــنیفها، تـــاریخ النشـــر، أســـماء المشـــتركین فـــى البحـــثالمجلـــة المنشـــور بهـــا البحـــث وتصـــنیفها، تـــاریخ النشـــر، أســـماء المشـــتركین فـــى البحـــث

  IISSIIأو بنظــام أو بنظــام   RReedd  JJaassppeerrالمجــالت بنظــام المجــالت بنظــام ترتیــب األبحــاث المنشــورة كمــا جــاء فــى ترتیــب ترتیــب األبحــاث المنشــورة كمــا جــاء فــى ترتیــب 
للمرشـــح ویســتثنى مـــن ذلـــك للمرشـــح ویســتثنى مـــن ذلـــك   CCiittaattiioonnاستشــهادات استشــهادات   SSccooppuussعلــى أن یســـجل محــرك البحـــث علــى أن یســـجل محــرك البحـــث 
  ..البحوث المنشورة باللغة العربیةالبحوث المنشورة باللغة العربیة

نبــذة مختصــرة باللغـــة العربیــة عـــن كــل بحـــث مــن البحـــوث المقدمــه، توضـــح اإلضــافة العلمیـــة نبــذة مختصــرة باللغـــة العربیــة عـــن كــل بحـــث مــن البحـــوث المقدمــه، توضـــح اإلضــافة العلمیـــة   ..٧٧
  ..یدان التطبیق العملىیدان التطبیق العملىونواحى االبتكار واإلفادة من البحث فى مونواحى االبتكار واإلفادة من البحث فى م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كلیات جامعة كلیات جامعة جائزة الجامعة ألوائل خریجى جائزة الجامعة ألوائل خریجى   --٤٤
  دمنھوردمنھور



   

 
 
 

 ١٣

  ) : ) : ٢٣٢٣((مادة مادة 

تمــنح جامعــة دمنهــور جــائزة ألول كــل كلیــة فــى الدرجــة الجامعیــة األولــى، وفــى حالــة األول مكــرر تمــنح جامعــة دمنهــور جــائزة ألول كــل كلیــة فــى الدرجــة الجامعیــة األولــى، وفــى حالــة األول مكــرر 
ل علــى ذات الجــائزة بشــرط أال یكــون قــد صــدرت ضــده أیــة قــرارات تأدیبیــة خــالل فتــرة ل علــى ذات الجــائزة بشــرط أال یكــون قــد صــدرت ضــده أیــة قــرارات تأدیبیــة خــالل فتــرة فإنــه یحصــفإنــه یحصــ

  ..دراستهدراسته
  

  ) : ) : ٢٤٢٤( ( مادة مادة 

  ::كیفیة الحصول على الجائزةكیفیة الحصول على الجائزة
ترســــل الترشـــــیحات مـــــن الكلیـــــات لــــإلدارة العامـــــة لشـــــئون التعلـــــیم والطــــالب وتعتمـــــد مـــــن األســـــتاذ ترســــل الترشـــــیحات مـــــن الكلیـــــات لــــإلدارة العامـــــة لشـــــئون التعلـــــیم والطــــالب وتعتمـــــد مـــــن األســـــتاذ 

عـرض علـى اللجنـة العلیـا للجـوائز بحیـث عـرض علـى اللجنـة العلیـا للجـوائز بحیـث نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب، ثم تنائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب، ثم ت//الدكتورالدكتور
  ..تتضمن أوراق الترشیح المستندات التى تثبت إنطباق شروط منح الجائزة على المتقدمتتضمن أوراق الترشیح المستندات التى تثبت إنطباق شروط منح الجائزة على المتقدم

  
  
  

  جائزة الجامعة لألبطال الریاضیینجائزة الجامعة لألبطال الریاضیین  --٥٥

  ) : ) : ٢٥٢٥( ( مادة مادة 

تمــــنح جامعــــة دمنهــــور جــــائزة لألبطــــال الریاضــــیین مــــن أبنــــاء جامعــــة دمنهــــور الحاصــــلین علــــى تمــــنح جامعــــة دمنهــــور جــــائزة لألبطــــال الریاضــــیین مــــن أبنــــاء جامعــــة دمنهــــور الحاصــــلین علــــى 
هبیـــة والفضـــیة والبرونزیـــة فـــى دورات األلعـــاب العربیـــة واإلقلیمیـــة والقاریـــة والعالمیـــة هبیـــة والفضـــیة والبرونزیـــة فـــى دورات األلعـــاب العربیـــة واإلقلیمیـــة والقاریـــة والعالمیـــة المیـــدالیات الذالمیـــدالیات الذ

  ..واألولمبیةواألولمبیة
  

  ::الحصول على الجائزةالحصول على الجائزةكیفیة كیفیة       : : ) ) ٢٦٢٦( ( مادة مادة 

نائــب نائــب / / ترســل الترشــیحات مــن الكلیــات لــإلدارة العامــة لرعایــة الشــباب وتعتمــد مــن األســتاذ الــدكتورترســل الترشــیحات مــن الكلیــات لــإلدارة العامــة لرعایــة الشــباب وتعتمــد مــن األســتاذ الــدكتور
ثــم تعــرض علــى اللجنــة العلیــا للجــوائز، بحیــث تتضـــمن ثــم تعــرض علــى اللجنــة العلیــا للجــوائز، بحیــث تتضـــمن   رئــیس الجامعــة لشــئون التعلــیم والطــالب،رئــیس الجامعــة لشــئون التعلــیم والطــالب،

  ..أوراق الترشیح المستندات التى تثبت إنطباق شروط منح الجائزة على المرشحأوراق الترشیح المستندات التى تثبت إنطباق شروط منح الجائزة على المرشح
  
  
  

  جائزة الجامعة للموظف المتمیزجائزة الجامعة للموظف المتمیز  --٦٦

  ) : ) : ٢٧٢٧( ( مادة مادة 



   

 
 
 

 ١٤

   ًمـــن ذوى مـــن ذوى   لجامعـــةلجامعـــةإلدارة العامـــة لإلدارة العامـــة لللمـــوظفین المتمیـــزین بـــاللمـــوظفین المتمیـــزین بـــاجائزتـــان جائزتـــان تمـــنح جامعـــة دمنهـــور تمـــنح جامعـــة دمنهـــور : : أوالً أوال
وفـق معـاییر محـددة لـذلك، تمـنح قیمتهمـا مـن المـوارد وفـق معـاییر محـددة لـذلك، تمـنح قیمتهمـا مـن المـوارد   ااممة واألداء المتمیز یتم تقییمهة واألداء المتمیز یتم تقییمهالكفاءالكفاء

  ..الذاتیة للجامعةالذاتیة للجامعة
   ًیمـه وفقـًا للمعـاییر المحـددة یمـه وفقـًا للمعـاییر المحـددة للموظف المتمیز وتتولى الكلیـة تقیللموظف المتمیز وتتولى الكلیـة تقیتمنح كل كلیة جائزة واحدة تمنح كل كلیة جائزة واحدة : : ثانیاً ثانیا

  ..لذلك، تمنح قیمتها من موارد الكلیةلذلك، تمنح قیمتها من موارد الكلیة
  

  ) : ) : ٢٨٢٨( ( مادة مادة 

تشــكیل لجنــة الجــوائز بكــل كلیةعنــد نظــر هــذه الجــائزة، كمــا تشــكل تشــكیل لجنــة الجــوائز بكــل كلیةعنــد نظــر هــذه الجــائزة، كمــا تشــكل   إلــىإلــىلیــة لیــة یضــاف الســید أمــین الكیضــاف الســید أمــین الك
لفحـــص أوراق المرشـــحین مــــن لفحـــص أوراق المرشـــحین مــــن لجنـــة مـــن الســـید أمـــین عـــام الجامعــــة والســـادة األمنـــاء المســـاعدین لجنـــة مـــن الســـید أمـــین عـــام الجامعــــة والســـادة األمنـــاء المســـاعدین 

الموظفین باإلدارة العامـة وفـق الضـوابط المحـددة للجـائزة بشـرط أال یزیـد ترشـیح الجهـة علـى مرشـح الموظفین باإلدارة العامـة وفـق الضـوابط المحـددة للجـائزة بشـرط أال یزیـد ترشـیح الجهـة علـى مرشـح 
  ..واحد فقطواحد فقط

  
    ) :) :٢٩٢٩( ( مادة مادة 

  : : یشترط لمنح الجائزة ما یلىیشترط لمنح الجائزة ما یلى
للجـــائزة ولـــم تســـبق لـــه االســـتقالة مـــن للجـــائزة ولـــم تســـبق لـــه االســـتقالة مـــن   مـــن المـــوظفین بالجامعـــة وقـــت التقـــدممـــن المـــوظفین بالجامعـــة وقـــت التقـــدمأن یكـــون المرشـــح أن یكـــون المرشـــح   ..١١

  ..عملهعمله
  ..سنوات فى أول ینایر من عام التقدمسنوات فى أول ینایر من عام التقدم  ٥٥أن یكون مر على تعیینه بالجامعة أكثر من أن یكون مر على تعیینه بالجامعة أكثر من   ..٢٢
  ..شیحشیحأن یكون قائمًا بالعمل بالجامعة فى السنوات الثالث السابقة على التر أن یكون قائمًا بالعمل بالجامعة فى السنوات الثالث السابقة على التر   ..٣٣
  ..أن یكون حاصًال على شهادات حضور دورات تدریبیةأن یكون حاصًال على شهادات حضور دورات تدریبیة  ..٤٤
فــى آخــر عشــرة ســنوات مــن مــدة فــى آخــر عشــرة ســنوات مــن مــدة أن یكــون حاصــًال علــى تقــدیر امتیــاز بتقریــر الكفــاءة الســنوى أن یكــون حاصــًال علــى تقــدیر امتیــاز بتقریــر الكفــاءة الســنوى   ..٥٥

  ..خدمته بالجامعةخدمته بالجامعة
وفـى حالـة وفـى حالـة أال یكون قد صدر ضده حكم تأدیبى أو جنائى نهـائى طـوال مـدة خدمتـه بالجامعـة، أال یكون قد صدر ضده حكم تأدیبى أو جنائى نهـائى طـوال مـدة خدمتـه بالجامعـة،   ..٦٦

  ..على محوها خمسة سنوات على األقلعلى محوها خمسة سنوات على األقل  وجود عقوبة تأدیبیة البد أن یمروجود عقوبة تأدیبیة البد أن یمر
  
  
  
  

  جائزة الجامعة للعامل المتمیزجائزة الجامعة للعامل المتمیز  --٧٧

  ) : ) : ٣٠٣٠((مادة مادة 



   

 
 
 

 ١٥

   ًتمنح جامعة دمنهور جائزتان للعاملین المتمیزین باإلدارة العامـة للجامعـة مـن بـین العمـال تمنح جامعة دمنهور جائزتان للعاملین المتمیزین باإلدارة العامـة للجامعـة مـن بـین العمـال : : أوالً أوال
والخـــدمات المعاونــــة مــــن ذوى الكفـــاءة واألداء المتمیــــز یــــتم والخـــدمات المعاونــــة مــــن ذوى الكفـــاءة واألداء المتمیــــز یــــتم والســــائقین والســــائقین المهنیـــین والفنیــــین المهنیـــین والفنیــــین 

  ..، تمنح قیمتهما من الموارد الذاتیة للجامعة، تمنح قیمتهما من الموارد الذاتیة للجامعةوفق معاییر محددة لذلكوفق معاییر محددة لذلك  ااییمهمییمهمتقتق
   ًوالسـائقین والسـائقین تمـنح كـل كلیـة جـائزة واحـدة للعامـل المتمیـز مـن بـین العمـال المهنیـین والفنیـین تمـنح كـل كلیـة جـائزة واحـدة للعامـل المتمیـز مـن بـین العمـال المهنیـین والفنیـین : : ثانیاً ثانیا

تمــنح قیمتهــا مــن تمــنح قیمتهــا مــن   ..والخــدمات المعاونــة وتتــولى الكلیــة تقییمــه وفقــًا للمعــاییر المحــددة لــذلكوالخــدمات المعاونــة وتتــولى الكلیــة تقییمــه وفقــًا للمعــاییر المحــددة لــذلك
  ..موارد الكلیةموارد الكلیة

  
  ) : ) : ٣١٣١( ( مادة مادة 

عنـد نظــر هــذه الجـائزة، كمــا تشــكل عنـد نظــر هــذه الجـائزة، كمــا تشــكل   یضـاف الســید أمـین الكلیــة إلــى تشـكیل لجنــة الجــوائز بكـل كلیــةیضـاف الســید أمـین الكلیــة إلــى تشـكیل لجنــة الجــوائز بكـل كلیــة
لجنة من السید أمین عام الجامعة والسادة األمناء المساعدین لفحص أوراق المرشـحین مـن العمـال لجنة من السید أمین عام الجامعة والسادة األمناء المساعدین لفحص أوراق المرشـحین مـن العمـال 

رشـیح الجهــة علـى مرشــح رشـیح الجهــة علـى مرشــح بـاإلدارة العامـة وفــق الضـوابط والشــروط المحـددة للجــائزة بشـرط أال یزیــد تبـاإلدارة العامـة وفــق الضـوابط والشــروط المحـددة للجــائزة بشـرط أال یزیــد ت
  ..واحد فقطواحد فقط

  
  ) : ) : ٣٢٣٢( ( مادة مادة 

  ::یشترط لمنح الجائزةیشترط لمنح الجائزة
عمـــال الخـــدمات المعاونـــة عمـــال الخـــدمات المعاونـــة الســـائقین أو الســـائقین أو أن یكـــون المرشـــح مـــن العمـــال المهنیـــین أو الفنیـــین أو أن یكـــون المرشـــح مـــن العمـــال المهنیـــین أو الفنیـــین أو   ..١١

  ..بالجامعة وقت التقدم للجائزة ولم تسبق له اإلستقالة من عملهبالجامعة وقت التقدم للجائزة ولم تسبق له اإلستقالة من عمله
  ..ینایر من عام التقدمینایر من عام التقدم  للأو أو سنوات فى سنوات فى   ٥٥نه بالجامعة أكثر من نه بالجامعة أكثر من یییكون مر على تعییكون مر على تعیأن أن   ..٢٢
  ..أن یكون قائمًا بالعمل بالجامعة فى السنوات الثالث السابقة على الترشیحأن یكون قائمًا بالعمل بالجامعة فى السنوات الثالث السابقة على الترشیح  ..٣٣
فــى آخــر عشــرة ســنوات مــن مــدة فــى آخــر عشــرة ســنوات مــن مــدة یــر الكفــاءة الســنوى یــر الكفــاءة الســنوى ر ر أن یكــون حاصــًال علــى تقــدیر امتیــاز بتقأن یكــون حاصــًال علــى تقــدیر امتیــاز بتق  ..٤٤

  ..خدمته بالجامعةخدمته بالجامعة
، ، و جنـائى نهـائىو جنـائى نهـائىأال یكون قد صدر فى مواجهته طوال مدة خدمته بالجامعـة أى حكـم تـأدیبى أأال یكون قد صدر فى مواجهته طوال مدة خدمته بالجامعـة أى حكـم تـأدیبى أ  ..٥٥

  ..وفى حالة وجود عقوبة تأدیبیة البد أن یمر على محوها خمسة سنوات على األقلوفى حالة وجود عقوبة تأدیبیة البد أن یمر على محوها خمسة سنوات على األقل
  
  
  

  الدروع والشھادات التقدیریةالدروع والشھادات التقدیریة
  

  

  للعطاء المتمیزللعطاء المتمیزدمنھور دمنھور درع جامعة درع جامعة   --١١

  ) : ) :   ٣٣٣٣( ( مادة مادة 



   

 
 
 

 ١٦

طـاء طـاء العالعرئیس الجامعة شـهادة تقـدیر ودرع رئیس الجامعة شـهادة تقـدیر ودرع / / على ترشیح األستاذ الدكتورعلى ترشیح األستاذ الدكتور  اً اً اءاءننتمنح جامعة دمنهور بتمنح جامعة دمنهور ب
لشخصــــیة مصــــریة أو أكثــــر تقــــدیرًا لعملــــه وخبراتــــه وتاریخــــه العلمــــى وعطائــــه واســــهاماته لشخصــــیة مصــــریة أو أكثــــر تقــــدیرًا لعملــــه وخبراتــــه وتاریخــــه العلمــــى وعطائــــه واســــهاماته المتمیــــز المتمیــــز 

  ..البارزةالبارزة
  ) : ) :   ٣٤٣٤( ( مادة مادة 

لــذات الشخصــیة أكثــر مــن مــرة، لــذات الشخصــیة أكثــر مــن مــرة، جــائزة دمنهــور للعطــاء المتمیــز جــائزة دمنهــور للعطــاء المتمیــز تقــدیر ودرع تقــدیر ودرع الالال یجـوز مــنح شــهادة ال یجـوز مــنح شــهادة 
  ..ویجوز الجمع بین هذا الدرع وأیة جائزة من جوائز الجامعةویجوز الجمع بین هذا الدرع وأیة جائزة من جوائز الجامعة

  

  للنشر العلمى المتمیزللنشر العلمى المتمیزدمنھور دمنھور جامعة جامعة رع رع دد  --٢٢

  ) : ) : ٣٥٣٥( ( مادة مادة 

ث جامعــة دمنهــور ث جامعــة دمنهــور باحــباحــ((تمــنح جامعــة دمنهــور كــل عــام دروعــًا للبــاحثین المتمیــزین، مــع مــنح لقــب تمــنح جامعــة دمنهــور كــل عــام دروعــًا للبــاحثین المتمیــزین، مــع مــنح لقــب 
علـى علـى   سـنویًا فـى كـل مـن المجـاالت اآلتیـةسـنویًا فـى كـل مـن المجـاالت اآلتیـة  فـى ذات العـام، وبواقـع درع واحـدفـى ذات العـام، وبواقـع درع واحـد  فى تخصصهفى تخصصه) ) المتمیزالمتمیز
  ::ح لذات الباحث أكثر من مرة واحدةح لذات الباحث أكثر من مرة واحدةأال تمنأال تمن

  ..النظریةالنظریةالعلوم العلوم ) ) ٢٢                        ..العملیةالعملیةالعلوم العلوم ) ) ١١
  ) : ) : ٣٦٣٦( ( مادة مادة 

تقوم لجنة الجوائز بالكلیة بحساب درجات المتقدم طبقًا للقواعد التالیـة، علـى أن ترسـل أوراق أعلـى تقوم لجنة الجوائز بالكلیة بحساب درجات المتقدم طبقًا للقواعد التالیـة، علـى أن ترسـل أوراق أعلـى 
  ..المتقدمین للجنة العلیا للجوائزالمتقدمین للجنة العلیا للجوائز

وفقــًا لنظــام وفقــًا لنظــام   إجمــالى عــدد األبحــاث المنشــورة فــى مجــالت علمیــة متخصصــة ومفهرســة عالمیــاً إجمــالى عــدد األبحــاث المنشــورة فــى مجــالت علمیــة متخصصــة ومفهرســة عالمیــاً   --١١
RReedd  JJaassppeerr   أو بنظام أو بنظامIISSII    مع إرفاق صورة منهامع إرفاق صورة منها..  

، ویكـافئ الحـد األقصـى ، ویكـافئ الحـد األقصـى ن المرشحین فـى كـل مجـال یعـد المرجـعن المرشحین فـى كـل مجـال یعـد المرجـعأعلى عدد من األبحاث المقدمة مأعلى عدد من األبحاث المقدمة م
سـب درجـة إعـداد أبحـاث بـاقى المتقـدمین قیاسـًا علـى الـرقم سـب درجـة إعـداد أبحـاث بـاقى المتقـدمین قیاسـًا علـى الـرقم إجمالى الدرجة، علـى أن تحإجمالى الدرجة، علـى أن تحمن من % % ٣٠٣٠

  ..المرجعىالمرجعى
  
  
    ::عدد االستشهاداتعدد االستشهادات  --٢٢

ألحــد المرشــحین، ألحــد المرشــحین،   SSccooppuussظهــرت فــى محــرك قواعــد بیانــات ظهــرت فــى محــرك قواعــد بیانــات   CCiittaattiioonnssأعلــى عــدد استشــهادات أعلــى عــدد استشــهادات 
علــى أن علــى أن مــن إجمــالى الدرجــة، مــن إجمــالى الدرجــة، % % ٤٠٤٠مــع إرفــاق صــورة منهــا، یعــد المرجــع ویكــافئ الحــد األقصــى مــع إرفــاق صــورة منهــا، یعــد المرجــع ویكــافئ الحــد األقصــى 

  ..سب درجة عدد استشهادات باقى المتقدمین قیاسًا على الرقم المرجعىسب درجة عدد استشهادات باقى المتقدمین قیاسًا على الرقم المرجعىتحتح
    ::iinnddeexx--HHمعامل هیرش معامل هیرش   --٣٣



   

 
 
 

 ١٧

ألحـد المرشـحین، مـع إرفـاق صـورة منهـا، ألحـد المرشـحین، مـع إرفـاق صـورة منهـا،   SSccooppuussهیرش كما جاء فى محرك بحـث هیرش كما جاء فى محرك بحـث أعلى معامل أعلى معامل 
ســب درجـــة معامـــل ســب درجـــة معامـــل مـــن إجمــالى الدرجـــة، علـــى أن تحمـــن إجمــالى الدرجـــة، علـــى أن تح% % ٣٠٣٠یعــد المرجـــع، ویكـــافئ الحــد األقصـــى یعــد المرجـــع، ویكـــافئ الحــد األقصـــى 

  ..هیرش لباقى المتقدمین قیاسًا على الرقم المرجعىهیرش لباقى المتقدمین قیاسًا على الرقم المرجعى
  

  للتمیز اإلدارىللتمیز اإلدارىدمنھور دمنھور جامعة جامعة درع درع   --٣٣

  ) : ) : ٣٧٣٧( ( مادة مادة 

رئـیس الجامعـة، رئـیس الجامعـة، ((للتمیز اإلدارى لمن شغل أحد المناصب العلیـا للتمیز اإلدارى لمن شغل أحد المناصب العلیـا جامعة جامعة الالور درع ور درع تمنح جامعة دمنهتمنح جامعة دمنه
  ..فترة شغله للوظیفةفترة شغله للوظیفة  انتهاءانتهاءبمناسبة بمناسبة   ))نائب رئیس الجامعة، العمید، الوكیلنائب رئیس الجامعة، العمید، الوكیل

  ) : ) : ٣٨٣٨( ( مادة مادة 

الحصـول علـى الـدرع والشـهادات الحصـول علـى الـدرع والشـهادات السابقة السابقة ) ) ٣٧٣٧((یجوز لمن شغل المناصب األربعة المذكورة بالمادة یجوز لمن شغل المناصب األربعة المذكورة بالمادة 
  ..عن كل منصب شغلهعن كل منصب شغله

  ) : ) : ٣٩٣٩( ( مادة مادة 

  ..یجوز الجمع بین هذا الدرع وأیة جائزة من جوائز الجامعة أو الدولةیجوز الجمع بین هذا الدرع وأیة جائزة من جوائز الجامعة أو الدولة
  

  ووأأللشخصیات الطبیعیة للشخصیات الطبیعیة دمنھور دمنھور جامعة جامعة درع درع   --٤٤
  االعتباریةاالعتباریة

  ) : ) : ٤٠٤٠( ( مادة مادة 

إلحــــدى الشخصــــیات الطبیعیــــة أو االعتباریــــة التــــى لهــــا دور إلحــــدى الشخصــــیات الطبیعیــــة أو االعتباریــــة التــــى لهــــا دور   الجامعــــةالجامعــــةتمـــنح جامعــــة دمنهــــور درع تمـــنح جامعــــة دمنهــــور درع 
  ..فى شتى المجاالت التى تخدم دور وأهداف الجامعةفى شتى المجاالت التى تخدم دور وأهداف الجامعة  ریادى فى التعاون مع الجامعةریادى فى التعاون مع الجامعة

  ) : ) : ٤١٤١( ( مادة مادة 

  : : المنحالمنحشروط شروط 
الـذین أثـروا الحیـاة الـذین أثـروا الحیـاة مـن الـرواد مـن الـرواد   ––یشترط للترشیح أن تكـون الشخصـیة المرشـحة طبیعیـة أو اعتباریـة یشترط للترشیح أن تكـون الشخصـیة المرشـحة طبیعیـة أو اعتباریـة 

ســـهامهم فـــى تنمیـــة المجتـــع ٕ ســـهامهم فـــى تنمیـــة المجتـــعالجامعیـــة مـــن خـــالل عطـــائهم الـــوطنى وا ٕ مدعمـــه بمبـــررات الترشـــیح، مدعمـــه بمبـــررات الترشـــیح، ، ، الجامعیـــة مـــن خـــالل عطـــائهم الـــوطنى وا
شخصــیة معتمــدًا مــن عمیــد الكلیــة وال یجــوز مــنح درع جامعــة دمنهــور للشخصــیات شخصــیة معتمــدًا مــن عمیــد الكلیــة وال یجــوز مــنح درع جامعــة دمنهــور للشخصــیات شــاملة تــاریخ الشــاملة تــاریخ ال

  ..الطبیعیة أو االعتباریة لذات الشخصیة أكثر من مرةالطبیعیة أو االعتباریة لذات الشخصیة أكثر من مرة
  
  
  

شھادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة شھادة تقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة   --٥٥
  للحاصلین على جوائز محلیة أو أقلیمیة أو عالمیةللحاصلین على جوائز محلیة أو أقلیمیة أو عالمیة



   

 
 
 

 ١٨

  ) : ) : ٤٢٤٢( ( مادة مادة 

الجامعــة التذكاریــة للحاصــلین علــى جــوائز مــن غیــر الجامعــة التذكاریــة للحاصــلین علــى جــوائز مــن غیــر   دالیــةدالیــةشــهادة تقــدیر ومیشــهادة تقــدیر ومیتمــنح جامعــة دمنهــور تمــنح جامعــة دمنهــور 
  ..أواإلقلیمى أو العالمى خالل العام السابق للترشیحأواإلقلیمى أو العالمى خالل العام السابق للترشیحالجامعة وذلك على المستوى المحلى الجامعة وذلك على المستوى المحلى 

  
  

شھادة تقدیریة ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن شھادة تقدیریة ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن   --٦٦
  بلغ السن القانونیة من األساتذةبلغ السن القانونیة من األساتذة

  ) : ) : ٤٣٤٣( ( مادة مادة 

الجامعــة التذكاریــة لكــل مــن بلــغ الســن القانونیــة مــن الجامعــة التذكاریــة لكــل مــن بلــغ الســن القانونیــة مــن   ومیدالیــةومیدالیــة  تمــنح جامعــة دمنهــور شــهادة تقــدیرتمــنح جامعــة دمنهــور شــهادة تقــدیر
  ..األساتذة على قید الحیاة أو فى حالة الوفاةاألساتذة على قید الحیاة أو فى حالة الوفاة

  ) : ) : ٤٤٤٤( ( مادة مادة 

  ::یشترط فى المرشح ما یلىیشترط فى المرشح ما یلى
  ..أن یكون عضوًا بهیئة تدریس بالجامعات المصریة لمدة عشرین عامًا على األقلأن یكون عضوًا بهیئة تدریس بالجامعات المصریة لمدة عشرین عامًا على األقل  ..١١
  ..ألقل قبل بلوغ السن القانونیةألقل قبل بلوغ السن القانونیةأن یكون قد أمضى فى درجة أستاذ عشرة أعوام على اأن یكون قد أمضى فى درجة أستاذ عشرة أعوام على ا  ..٢٢
، الـذى یتضـمن بیانـات شخصـیة ، الـذى یتضـمن بیانـات شخصـیة ))٦٦((یشترط لصحة الترشیح أن یكون مدونًا على النموذج رقـم یشترط لصحة الترشیح أن یكون مدونًا على النموذج رقـم   ..٣٣

  ..ووظیفیة وعلمیة ومبررات الترشیح معتمدة من عمید الكلیةووظیفیة وعلمیة ومبررات الترشیح معتمدة من عمید الكلیة
وأال یكـون قـد صـدر ضـده حكـم تـأدیبى وأال یكـون قـد صـدر ضـده حكـم تـأدیبى ((أن یكون ذا مسلك محمود فـى سـلك هیئـات التـدریس، أن یكون ذا مسلك محمود فـى سـلك هیئـات التـدریس،   ..٤٤

تأدیبیـــة حتـــى ولـــو تـــم تأدیبیـــة حتـــى ولـــو تـــم عقوبـــة عقوبـــة وال مـــدة خدمتـــه بالجامعـــة، أو وقعـــت علیـــه وال مـــدة خدمتـــه بالجامعـــة، أو وقعـــت علیـــه أو جنـــائى نهـــائى طـــأو جنـــائى نهـــائى طـــ
محوها، وال صدر قرار بفصله من الجامعة، ولو أعید إلى العمل بعـد ذلـك، وأال یكـون قـد تـرك محوها، وال صدر قرار بفصله من الجامعة، ولو أعید إلى العمل بعـد ذلـك، وأال یكـون قـد تـرك 

  ..))الخدمة بالجامعة ألى سبب من األسبابالخدمة بالجامعة ألى سبب من األسباب
  
  
  

  ) : ) : ٤٥٤٥( ( مادة مادة 

التذكاریـة السـم األسـتاذ أو عضـو التذكاریـة السـم األسـتاذ أو عضـو   یجوز لمجلس الجامعة أن یمنح شهادة التقـدیر ومیدالیـة الجامعـةیجوز لمجلس الجامعة أن یمنح شهادة التقـدیر ومیدالیـة الجامعـة
هیئة التدریس الذى یتوفى أثناء الخدمة، وذلك دون التقید بشرط مضى مدة معینة فـى الوظیفـة فـى هیئة التدریس الذى یتوفى أثناء الخدمة، وذلك دون التقید بشرط مضى مدة معینة فـى الوظیفـة فـى 

  ..باتخاذ إجراءات الحصول على هذه الشهادة والمیدالیةباتخاذ إجراءات الحصول على هذه الشهادة والمیدالیةالمختص المختص العمل بالجامعة، ویقوم القسم العمل بالجامعة، ویقوم القسم 
  

شھادة تقدیریة ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن شھادة تقدیریة ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن   --٧٧
  من الموظفین والعمال أثناء الخدمةمن الموظفین والعمال أثناء الخدمة  توفىتوفى

  

  ) : ) : ٤٦٤٦( ( مادة مادة 



   

 
 
 

 ١٩

لمــن تــوفى مــن المــوظفین والعمــال لمــن تــوفى مــن المــوظفین والعمــال الجامعــة التذكاریــة الجامعــة التذكاریــة   ومیدالیــةومیدالیــةتمــنح جامعــة دمنهــور شــهادة تقــدیر تمــنح جامعــة دمنهــور شــهادة تقــدیر 
  ..أثناء الخدمةأثناء الخدمة

  ) : ) : ٤٧٤٧( ( مادة مادة 

  ::یشترط فى المرشح ما یلىیشترط فى المرشح ما یلى
  ..أن یكون من العاملین بالجامعة لمدة عشرة أعوام على األقلأن یكون من العاملین بالجامعة لمدة عشرة أعوام على األقل  ..١١
یكـون قـد صـدر ضـده حكـم تـأدیبي یكـون قـد صـدر ضـده حكـم تـأدیبي   الالأأو و ((سلك محمود طوال  حیاته الوظیفیة سلك محمود طوال  حیاته الوظیفیة أن یكون ذا مأن یكون ذا م  ..٢٢

أو جنــائي نهــائي طــوال مــدة خدمتــه بالجامعــة، وفــي حالــة وجــود عقوبــة تأدیبیــة یكــون مــر أو جنــائي نهــائي طــوال مــدة خدمتــه بالجامعــة، وفــي حالــة وجــود عقوبــة تأدیبیــة یكــون مــر 
  ).).على محوها خمس سنوات على األقلعلى محوها خمس سنوات على األقل

  أال یكــــــون قــــــد صــــــدر قــــــرار بفصــــــله مــــــن الجامعــــــة، ولــــــو أعیــــــد إلــــــى العمــــــل بعــــــد ذلــــــك أال یكــــــون قــــــد صــــــدر قــــــرار بفصــــــله مــــــن الجامعــــــة، ولــــــو أعیــــــد إلــــــى العمــــــل بعــــــد ذلــــــك   ..٣٣
  ..الخدمة بالجامعة ألي سبب من األسبابالخدمة بالجامعة ألي سبب من األسبابوأال یكون قد ترك وأال یكون قد ترك 

  ..قد توفى أثناء الخدمةقد توفى أثناء الخدمة) ) الموظف أو العاملالموظف أو العامل((أن یكون أن یكون   ..٤٤
  

    



   

 
 
 

 ٢٠

  
  

  ))  ١١( ( نموذج رقـم نموذج رقـم 
  بیانات المرشـح للجـائزةبیانات المرشـح للجـائزة

  
: :   االسم باللغة العربیةاالسم باللغة العربیة

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

: :   االسم باللغة االنجلیزیةاالسم باللغة االنجلیزیة

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

  ::  االسم كما یكتب في النشر العلمياالسم كما یكتب في النشر العلمي
..............................................................................................................................................................  

: :   ةةــــــــــــــــــــــــــــلیلیــــالكالك

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

  ::  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسالقس
......................................................................................................................................................................................................  

  ::  التخصص العامالتخصص العام
................................................................................................................................................................................................................  

  ::  التخصص الدقیقالتخصص الدقیق
..............................................................................................................................................................................................................  

  ::  مسمى اللجنة العلمیة للترقیةمسمى اللجنة العلمیة للترقیة
........................................................................................................................................................................  

  
  

  المطلوبة في كل جائزةالمطلوبة في كل جائزة  األبحاثاألبحاثیلتزم المرشح بعدد یلتزم المرشح بعدد     
  
  



   

 
 
 

 ٢١

  

  ))  ٢٢( ( نموذج رقـم نموذج رقـم 
  إقرار المتقدم للترشیـح لجـائزةإقرار المتقدم للترشیـح لجـائزة

  

  

بـــــأنني بـــــأنني   ..................................................................................................................................................................................اقــــر أنــــا الــــدكتور اقــــر أنــــا الــــدكتور 

ــت علــــــــــى شــــــــــروط جــــــــــوائز الجامعــــــــــة وأقبــــــــــل الترشــــــــــیح  ــت علــــــــــى شــــــــــروط جــــــــــوائز الجامعــــــــــة وأقبــــــــــل الترشــــــــــیح اطلعــــــــ التقــــــــــدم التقــــــــــدم / / اطلعــــــــ

وأننــي مســتوف لجمیــع وأننــي مســتوف لجمیــع ................................. ................................. ........................................................................................................لجــائزةلجــائزة

  ..شروط هذه الجائزةشروط هذه الجائزة

  
  ......المقر بما فیه المقر بما فیه     
  ..............................................................................................................................  ::االسـم االسـم   

  ..............................................................................................................................  ::الوظیفة الوظیفة                                     
  ..............................................................................................................................  ::  الكلیةالكلیة                                        

  ..............................................................................................................................  ::التوقیع التوقیع                                         
  

  یعتمد ،،،یعتمد ،،،      
  

  عمید الكلیة عمید الكلیة . . د د . . أ أ 
  

  ٢٠٢٠:    /    /   :    /    /   التاریخ التاریخ 
  ))خاتم شعارالجمهوریة خاتم شعارالجمهوریة ((
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 
 

 ٢٢

  

  ))  ٣٣( ( نموذج رقـم نموذج رقـم 
  استمارة تقییم بحث علمي مقدم ضمن اإلنتاج العلمياستمارة تقییم بحث علمي مقدم ضمن اإلنتاج العلمي

جامعة جامعة للحصول على جائزة الللحصول على جائزة ال
........................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................  ..دد..اسم المحكم أاسم المحكم أ
  ..............................................................................................................................................................................  ::رقم وعنوان البحثرقم وعنوان البحث

  مالحظاتمالحظات  الدرجةالدرجة  النقاطالنقاط  العناصرالعناصر
      ١٠١٠  األصالة واالبتكاراألصالة واالبتكار) ) ١١((
      ١٠١٠  الهدف من البحث ووضوحهالهدف من البحث ووضوحه) ) ٢٢((
      ١٥١٥  المنهجیة وطرق العرضالمنهجیة وطرق العرض) ) ٣٣((
      ١٥١٥  النتائجالنتائج) ) ٤٤((
      ١٠١٠  التوثیق والمراجعالتوثیق والمراجع) ) ٥٥((
مكانیة التطبیق) ) ٦٦(( ٕ مكانیة التطبیقالتوصیات وا ٕ       ١٠١٠  التوصیات وا
      ١٠١٠  **عدد المشاركین في البحث عدد المشاركین في البحث ) ) ٧٧((

      ٨٠٨٠  ))خاص بالمحكم خاص بالمحكم ( ( مجموع الدرجات مجموع الدرجات 
  * ** *  * ** *  ٢٠٢٠  * ** *المستوى العلمي للمجلة المستوى العلمي للمجلة ) ) ٨٨((

  * ** *  * ** *  ١٠٠١٠٠  ))خاص باللجنة العلیا للجوائزخاص باللجنة العلیا للجوائز((مجموع الدرجات مجموع الدرجات 
  ::التالي التالي ككتقدر درجات عدد المشاركین في البحث تقدر درجات عدد المشاركین في البحث **

  ))٤٤((اربعة أو أكثر اربعة أو أكثر   ––) ) ٦٦((ثالثة ثالثة   ––) ) ٨٨((اثنان من المؤلفین اثنان من المؤلفین   ––) ) ١٠١٠((بحث منفرد للمؤلف بحث منفرد للمؤلف 
ستقوم اللجنة العلیا للجوائز بجامعة دمنهور بوضع تقییم المستوى العلمي للمجلة المنشور بها البحث من ستقوم اللجنة العلیا للجوائز بجامعة دمنهور بوضع تقییم المستوى العلمي للمجلة المنشور بها البحث من * ** *
  ..الترقیاتالترقیاتتمدة من لجان تمدة من لجان درجة طبقًا للتصنیف العالمي للمجالت المفهرسة والمجالت المعدرجة طبقًا للتصنیف العالمي للمجالت المفهرسة والمجالت المع  ٢٠٢٠

  ::اسم المحكم اسم المحكم 
  ::الوظیفة الوظیفة       

  ::الجامعة الجامعة       ::الكلیة الكلیة                                                                         
          : : التوقیع التوقیع                                                                                     

  ٢٠٢٠/   /    /   /    التاریخ     التاریخ         
  

  
  
  

  ))  ٤٤( ( نموذج رقـم نموذج رقـم 



   

 
 
 

 ٢٣

مجموع تقدیرات البحوث المقدمة واحتساب مجموع تقدیرات البحوث المقدمة واحتساب 
  التقدیر العام لإلنتاج العلميالتقدیر العام لإلنتاج العلمي

  

رقم رقم 
  عنوان البحثعنوان البحث  البحثالبحث

  درجــة التحكیمدرجــة التحكیم
متوسط متوسط 
الدرجة الدرجة 

))١٠٠١٠٠((  

التقدیر العام التقدیر العام 
كم   لبحثلبحثلل
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))

٢٠٢٠   
رجة

د
رجة

د
((   

١١                  

٢٢                  

٣٣                  

٤٤                  

٥٥                  

٦٦                  

٧٧                  

٨٨                  

٩٩                  

١٠١٠                  

١١١١                  

١٢١٢                  

١٣١٣                  

                المجمــــوعالمجمــــوع

  ......................................................................  ::المتوسط العامالمتوسط العام
  ......................................................................  ::التقدیر العـام التقدیر العـام 

  %%٧٠٧٠الحد االدنى للتقدیر الالزم لنیل الجائزة هو جید بنسبة تبدأ من الحد االدنى للتقدیر الالزم لنیل الجائزة هو جید بنسبة تبدأ من 
  ))فأكثرفأكثر  ٨٠٨٠((، جید جدًا ، جید جدًا ))٧٩٧٩--٧٠٧٠((، جید ، جید ))٦٩٦٩--٦٠٦٠((مقبول مقبول 

  ::ئزئزتوقیع أعضاء اللجنة العلیا للجواتوقیع أعضاء اللجنة العلیا للجوا
  

  ٢٠٢٠/   /    /   /    التاریخ   التاریخ   
  
  

  ))  ٥٥( ( نموذج رقـم نموذج رقـم 



   

 
 
 

 ٢٤

  بیانات الشیك المستحق عن تقییم اإلنتاج العلميبیانات الشیك المستحق عن تقییم اإلنتاج العلمي

  
  

  ) :) :كما هو موضح بالبطاقة كما هو موضح بالبطاقة ( ( االسم االسم 
  

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

  ::ال الشیك علیه ال الشیك علیه العنوان الذي تفضلون إرسالعنوان الذي تفضلون إرس
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  

  
  

  ::فرع البنك المركزي المصري األقرب فرع البنك المركزي المصري األقرب 
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ))  ٦٦( ( نموذج رقـم نموذج رقـم 
نموذج ترشیح للحصول على الشھادة التقدیریة نموذج ترشیح للحصول على الشھادة التقدیریة 



   

 
 
 

 ٢٥

  التذكاریةالتذكاریةومیدالیة الجامعة ومیدالیة الجامعة 
  فوا فوا ذة الذین بلغوا سن التقاعد أو توذة الذین بلغوا سن التقاعد أو تولألساتلألسات

  /  /  ٧٧//٣١٣١وحتى وحتى /        /          ٨٨/ /   ١١خالل الفترة من خالل الفترة من 

    ::أوًال بیانات شخصیةأوًال بیانات شخصیة
  ....................................................................................................: ..........................: ..........................اسم المرشح اسم المرشح 

  .. .. ......................................................: ....................................: ....................................القسم العلمي القسم العلمي   ––الوظیفة الوظیفة 
  ... ... ..................................................: ...............................................: ...............................................تاریخ المیالد تاریخ المیالد 

  ......................................................: .........................................: .........................................نوان ورقم الهاتف نوان ورقم الهاتف ععالال
  

  ) ) یمال هذا الجزء بمعرفة المرشح أو بمعرفة الكلیة في حالة وفاة المرشحیمال هذا الجزء بمعرفة المرشح أو بمعرفة الكلیة في حالة وفاة المرشح((  --: : ملحوظة ملحوظة 
  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
  ::بیانات وظیفیة بیانات وظیفیة   --::ثانیًا ثانیًا 

  ......................................................................................................................  ::تاریخ االلتحاق بالجامعة تاریخ االلتحاق بالجامعة 
  ....................................................................................................: ..: ..تاریخ التعیین في وظیفة مدرس تاریخ التعیین في وظیفة مدرس 
  ........................................................................................: ........: ........تاریخ الحصول على لقب استاذ تاریخ الحصول على لقب استاذ 

  ............................................................................: ...........: ...........تاریخ بلوغ السن القانونیة أو الوفاة تاریخ بلوغ السن القانونیة أو الوفاة 
  ..............................................................: .........................: .........................في حالة الوفاة توضح الكلیة في حالة الوفاة توضح الكلیة 

  عند بلوغ السن القانونیة عند بلوغ السن القانونیة   التذكاریةالتذكاریةمیدالیة میدالیة الالهل سبق الحصول على الشهادة و هل سبق الحصول على الشهادة و 
  المدة التي قضاها المرشح في سلك أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریةالمدة التي قضاها المرشح في سلك أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریة

  یوم     شهر     سنة یوم     شهر     سنة                                                                       
  

  : .......................................: .......................................العقوبات التي وقعت طوال مدة الخدمة وتاریخها العقوبات التي وقعت طوال مدة الخدمة وتاریخها 
  : .................................................: .................................................تاریخ محو العقوبات في حالة توقیعها تاریخ محو العقوبات في حالة توقیعها 

  ....................................................: .........................: .........................شیح شیح تاریخ اعتماد مجلس الكلیة للتر تاریخ اعتماد مجلس الكلیة للتر 
  یعتمد ،،، یعتمد ،،،                   
      عمید الكلیةعمید الكلیة. . دد..أ أ                                       
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  ملحـــقملحـــق
    ضوابط عمل اللجنة العلیا للجوائزضوابط عمل اللجنة العلیا للجوائز

**************    
  
  ::المجلة كالتالي المجلة كالتالي   تحسب اللجنة العلیا للجوائز درجاتتحسب اللجنة العلیا للجوائز درجات) ) أأ((  --١١
   درجة درجة   ٢٠٢٠من قائمة المجالت المفهرسة تحصل على من قائمة المجالت المفهرسة تحصل على % % ٢٠٢٠ترتیب المجلة اعلى ترتیب المجلة اعلى..  
   مــن قائمــة المجــالت المفهرســة تحصــل مــن قائمــة المجــالت المفهرســة تحصــل % % ٥٠٥٠حتــى حتــى % % ٢١٢١ترتیــب المجلــة یقــع فــي المــدى مــن ترتیــب المجلــة یقــع فــي المــدى مــن

  ..درجة درجة   ١٦١٦على على 
   درجة درجة   ١٢١٢من قائمة المجالت المفهرسة تحصل على من قائمة المجالت المفهرسة تحصل على % % ٥٠٥٠ترتیب المجلة اقل من ترتیب المجلة اقل من..  
   درجة درجة   ١٠١٠مفهرسة تحصل على مفهرسة تحصل على مجلة اجنبیة غیر مجلة اجنبیة غیر..  
   درجات درجات   ٨٨مجلة محلیة غیر مفهرسة تحصل على مجلة محلیة غیر مفهرسة تحصل على..  
  

  --::یحسب تقدیر البحث كالتالي یحسب تقدیر البحث كالتالي   ))بب((      
  ) .) .فأكثر فأكثر   ٨٠٨٠((، جید جدًا ، جید جدًا ))٧٩٧٩--٧٠٧٠((، جید ، جید ))٦٩٦٩--٦٠٦٠((مقبول مقبول 

  

      --::ملحوظـة ملحوظـة 

   مـن قائمـة المجـالت المفهرســة، مـن قائمـة المجـالت المفهرســة، % % ٢٠٢٠فـي حالـة نشـر البحـث فــي مجـالت یقـع ترتیبهـا أعلــى فـي حالـة نشـر البحـث فــي مجـالت یقـع ترتیبهـا أعلــى
  . . لبحث على تقدیر ال یقل عن جید جداً لبحث على تقدیر ال یقل عن جید جداً یجب أن یحصل ایجب أن یحصل ا

   مـن قائمـة مـن قائمـة % % ٥٠٥٠حتـى حتـى % % ٢١٢١في حالة نشر البحث فـي مجـالت یقـع ترتیبهـا فـي المـدى مـن في حالة نشر البحث فـي مجـالت یقـع ترتیبهـا فـي المـدى مـن
  . . المجالت المفهرسة، یجب أن یحصل البحث على تقدیر ال یقل عن جیدالمجالت المفهرسة، یجب أن یحصل البحث على تقدیر ال یقل عن جید

  

ــة أنشــطة أخــرى للمحكمــین   عــدم إرســالعــدم إرســال  --٢٢ ــة للمرشــح أو أی ــة أنشــطة أخــرى للمحكمــین الســیرة الذاتی ــة للمرشــح أو أی وترســل األبحــاث وترســل األبحــاث . . الســیرة الذاتی
  ..مطلوب تحكیمها واستمارات التحكیم فقط مطلوب تحكیمها واستمارات التحكیم فقط العلمیة الالعلمیة ال

مــنح المتقــدم الجــائزة بــدون إرســالها للجــان التحكــیم الثالثیــة مــن اعضــاء اللجنــة العلمیــة مــنح المتقــدم الجــائزة بــدون إرســالها للجــان التحكــیم الثالثیــة مــن اعضــاء اللجنــة العلمیــة   --٣٣
ــات ــاتللترقی ــى % % ٨٠٨٠إذا كــان إذا كــان : : للترقی ــه تقــع فــي أعل ــأكثر مــن أبحاث ــى ف ــه تقــع فــي أعل ــأكثر مــن أبحاث مــن قائمــة المجــالت مــن قائمــة المجــالت % % ٥٠٥٠ف

  ..فهرسة والمعتمدة من جامعة دمنهورفهرسة والمعتمدة من جامعة دمنهورالعلمیة العالمیة المالعلمیة العالمیة الم


