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 ضوابط وشروط التقدم  

 لجوائز جامعة دمنهور

 م 4201 لعام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحكام عامة             

 

 :  (1مـادة )

  -ح جامعة دمنهور كل عام الجوائز التالية :نمت -أ

 جائزة الجامعة التقديرية.  -1

 جائزة الجامعة للتميز العلمى. -2

 جائزة الجامعة للتشجيع العلمى. -3

 كليات جامعة دمنهور. خريجية الجامعة ألوائل جائز -4

 جائزة الجامعة لألبطال الرياضيين. -5

 جائزة الجامعة للموظف المتميز. -6

 جائزة الجامعة للعامل المتميز )المهنيين والخدمات المعاونة(. -7
 

 تمنح جامعة دمنهور كل عام الدروع والشهادات التقديرية التالية : -ب

 

 امعة للعطاء المتميز.درع الج  -1

 .ث جامعة دمنهور المتميز( فى تخصصهدرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب )باح -2

 درع الجامعة للتميز اإلدارى. -3

 درع الجامعة للشخصيات اإلقليمية الطبيعية أو االعتبارية. -4

 ائز محلية أو إقليمية أو عالمية.شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية للحاصلين على جو -5

 شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية لمن بلغ السن القانونية. -6

 أثناء الخدمة.من الموظفين والعمال شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية لمن توفى  -7
 

 مواعيد الجوائز : -جـ

 
 

توى الجامعاة برئاةاة رئايس الجامعاة أو مان يشكل مجلس الجامعة لجنة علياا للجاوائز علاى مسا  -1

 ينيبه.
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 من كل عامفبراير يعلن عن جوائز الجامعة بالكليات خالل شهر  -2

 30ترةل أوراق المتقدم معتمدة من عميد الكلية  للجنة العليا للجوائز بالجامعة فى موعد أقصاا   -3

مياة للترقياات فاى تخصا  من كال عاام. مشافوعة بمباررات الترشايح ومسامى اللجناة العل أبريل

)إقارار  2)بياناات المرشاح للجاائزة( والنماورق رقا   1المرشح العام والادقي  وفقاال لنماورق رقا  

 المتقدم المترشح للجائزة(.

 من كل عام. يوليويعتمد مجلس الجامعة منح الجوائز فى شهر  -4

دير التاى تمنحهاا الجامعاة فاى يت  توزيع الجاوائز والمياداليات التذكارياة والادروع وشاهادات التقا -5

 احتفال خاص تقيمه الجامعة كل عام.  

 

 ( : 2مـادة )

  -تخت  اللجنة العليا للجوائز بما يلى :

شااروط للتصااريف األمااور الخاصااة بااالجوائز وتحديااد ماادى اةااتيفاء ترشاايحات الكليااات -1 

 منحها.لدة مالمعت

اللجاا  العلمياة للترقياات  تشكل اللجنة قائمة المحكمين فى كل تخص  مان قاوائ  محكماى-2 

المعتمادة لفحاا  االنتاااق العلمااى للمتقاادمين لنياال جاوائز الجامعااة. وفااى حالااة تعااذر وجااود 

متخصاا  ضاامن قائمااة المحكمااين يحاا  للجنااة االةااتعانة بماان تاارا  متخصصااال  علااى أ  

 )اةتمارة تقيي  بحث علمى(.  3يستوفى المحكمو  نمورق رق  

 ر العام للبحوث المقدمة(.)التقدي4اةتيفاء النمورق رق  -3 

 ( :  3مادة ) 

تشااكل لجنااة للجااوائز بكاال كليااة بقاارار ماان مجلااس الكليااة  برئاةااة الساايد األةااتار وكياال الكليااة  

للمتقادمين  العلماياإلنتااق لمطابقاة للدراةات العليا والبحاوث و أربعاة مان أةااتذة الكلياة ورلا  

 رشح واحد فقط لكل جائزة.الشروط المحددة لكل جائزة واختيار مالضوابط ووف  

 ( :  4مادة ) 

يتقدم عضو هيئة التدريس للقس  المخت  بطلب للترشيح إلحدى جوائز الجامعة مع نسخة مان 

جميااع المسااتندات المطلوبااة للتقاادم للجااائزة   وترفااع األقسااام ترشاايحاتها للساايد عميااد الكليااة 

ورلاا  لمطابقااة  ات العليااا والبحااوثبإحالتهااا للجنااة الجااوائز والتااى يرأةااها وكياال الكليااة  للدراةاا

اإلنتاق العلمي للمتقدمين وف  الشروط المحددة لكل جائزة واختيار مرشح واحد فقط لكل جاائزة 

 .ها للعميد للعرض على مجلس الكليةوترفع توصيات

 ( :  5مادة ) 

ماس يتقدم المرشح بنسخة واحدة من المستندات المطلوبة وفقا للمالح  المرفقة لكل جاائزة وخ

 .بحوث منشورة فى مجالت متخصصةنسخ من اإلنتاق العلمى فى صورة 

 ( :  6مادة ) 

 ا الجامعاة  أ  يكاو  المرشاح حسان السامعة  هايشترط الترشيح ألى من الجوائز التاى تمنح

وأال يكاو  قاد  ء عملاه ومسالكه طاوال مادة عملاه بالجامعاةومحمود السيرة  ملتزماا فاى أدا
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ئي نهائي طوال مدة خدمته بالجامعاة  أو وقعاع علياه عقوباة صدر ضد  حك  تأديبي أو جنا

تأديبية حتى ولو ت  محوها  وال صدر قارار بفصاله مان الجامعاة  ولاو أعياد إلاى العمال بعاد 

 رل  وأال يكو  قد ترك الخدمة بالجامعة ألى ةبب من األةباب.

 ات الثالث الساابقة يشترط للتقدم للترشيح ا  يكو  المرشح قائما بالعمل بالجامعة فى السنو

وميااة والماااتمرات العلميااة علااى الترشاايح ويسااتثنى ماان رلاا  فتاارات المهمااات العلميااة والق

 .بالخارق

  التقادم للجاائزة جامعاة دمنهاور أو أج جامعاة أخارى ال يح  لمان حصال علاى إحادى جاوائز

 . نفسها مرة أخرى

 فى الحصاول عليهاا يسمح لعضو هيئة التدريس الذى تقدم إلحدى جوائز الجامعة ول  يوف  

)التقاادير العااام  4حصااوله علااى الحااد االدنااى المقاارر كمااا جاااء فااى نمااورق رقاا  نظاارا لعاادم 

اليقال للجائزة راتها   ورل  بإضاافة انتااق علماى جدياد ( بالتقدم مرة أخرى للبحوث المقدمة

 .عن بحثين

  فى ور ةابقال( )أو فرع دمنهة  جامعة دمنهور يذكر فيها أأ  المنشورة يشترط فى األبحاث

 .عنوا  المالف

 ( :  7مادة ) 

جنياه )خمسامائة  500أة قادرها يستح  كل عضو من أعضاء لجا  تحكي  الجاوائز صارم مكافا

)بياناات  5مجمل اإلنتاق العلماي ألج جاائزة مقدماة للتحكاي    وفقاال للنماورق رقا  لفح  ( جنيه

 .   اإلنتاق العلمي(يلمستح  عن تقيالشي  ا

  ( : 8مادة ) 

  -تحدد قيمة جوائز الجامعة على النحو التالي :

جنيه )فقاط خمساة وعشارو  الاف جنياه مصارج (  25000يمنح  يريةجائزة الجامعة التقد-1 

 .  باة  الجائزة ودرعال 

( نياه )فقاط خمساة عشار ألاف جنياه مصارجج 15000جائزة الجامعة للتميز العلماي يمانح -2 

 الجامعة إرا كا  له بحث مقبول فيه. ماتمر على نفقة ودرعال باة  الجائزة وحضور 

جنيااه )فقااط عشاارة يالم جنيااه مصاارج(  10000جااائزة الجامعااة للتشااجيع العلمااي يماانح -3 

 ودرعال باة  الجائزة. 

الرياضاايين ماان طااالب جامعااة دمنهااور الحاصااليين علااى ميااداليات  لألبطااالجااائزة الجامعااة -4 

يمية والقارية والعالمية األولمبية رهبية وفضية وبرونزية في دورات االلعاب العربية واإلقل

 -تحدد قيمتها على النحو التالي :

 

 قيمة الجائزة البطوالت األولمبية
البطوالت الدولية 

 والقارية
 قيمة الجائزة

البطوالت المحلية 

 والعربية

 الجائزة

 الجامعةدرع  ل(ميدالية رهبية )األو جنيه 2000 ميدالية رهبية )األول( جنيه 3000 ميدالية رهبية )األول(

 شهادة تقدير ميدالية فضية )الثانى( جنيه 1000 ميدالية فضية )الثاني( جنيه 2000 ميدالية فضية )الثاني(

ميدالية برونزية 

 )الثالث(
 جنيه 1000

ميدالية برونزية 

 )الثالث(
 جنيه 500

ميدالية برونزية 

 )الثالث(

 شهادة تقدير

إنجاز رياضى حققه خالل العام مصحوبة بشهادة عن أعلى تمنح هذ  الجائزة لكل العب -أ 

 تقدير. ولمرة واحدة للعبة الواحدة.
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يت  تعريف البطوالت طبقال لالتحادات أو الهيئات الرياضية األولمبية ولذوى االحتياجاات -ب 

 الخاصة المنظمه لها.

 )فقط ألف جنيه مصارج(.جنيه  1000ألوائل خريجي كليات جامعة دمنهور جائزة الجامعة -5 

 شهادة تقدير.و

 . فا  جنيه مصرج ( وشهادة تقديرألجنيه )فقط  2000جائزة الجامعة للموظف المتميز -6 

 .قط الف جنيه مصرج ( وشهادة تقديرجنيه )ف 1000جائزة الجامعة للعامل المتميز -7 

 

 ( :  9مادة ) 

خارى ال يجوز التقدم لنيل أج جائزة مان هاذ  الجاوائز لمان ةاب  لاه الحصاول علاى اياه جاائزة ا

 . نتاق علمي مختلف إرا تقدم بإبنفس اإلنتاق العلمي إال

 ( : 10مادة ) 

 . الجامعة أةاتذةمن  يقصد بلفظ االةتار في هذا القرار االةتار العامل  األةتار المتفرغ

 ( :  11مادة ) 

 النمارق والمالح  واإلقرارات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذا القرار .
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  دمنهور جوائز جامعة
 

 

 

 جائزة الجامعة التقديرية -1

 ( :  12مادة ) 

األولى للكليات العملية والثانية للكليات النظرية  ينن تقديريتيائزتتمنح جامعة دمنهور كل عام ج

فاى إثااراء الناواحى العلمياة والتعليمياة وخدمااة  ةااتذة البااارزين الاذين أةاهموابغارض تكاري  األ

 المجتمع.

 

 ( :  13مادة ) 

 حصول على جائزة الجامعة التقديرية مايلى :يشترط لل

وبشاارط قضاااء الساانوات   أةااتار قاال فااى وظيفااة  يكااو  قااد أمضااى ةاابع ةاانوات علااى األأ-1 

 . ى الترشيح قائما بالعمل بالجامعةث السابقة علالثال

 .درجةالنحع م  رةائل علمية  ةبعشرام على عدد اليقل عن اإل-2 

 :حو التالىفة أةتار ورل  على النت  خالل فترة شغلة وظيتقدي  انتاق علمى -3 

 مساااتوى القاااومى ة علاااى المتخصصاااأبحااااث فقاااط منشاااورة فاااى المجاااالت العلمياااة ال ثمانياااة(أ 

 % ماان قائمااة المجااالت  مااع ركاار 50ثالثااة ماانه  منشااورة فااى أعلااى  والعااالمىأواالقليمااى أ

علااى أ  يسااجل  ISIأو بنظااام  Red Jasperترتيبهااا كمااا جاااء فااى ترتيااب المجااالت بنظااام 

 للمتقدم. Citationاةتشهادات  Scopusمحرك البحث 

  فيشاترط الكليات النظرية والكليات التى بها تخصصات تنشار أبحاثهاا باللغاة العربياةفى حالة (ب 

  ويات  تحكيمهاا مان قبال (قليميةإ -جالت متخصصة )قومية فى م ةمنشور عشرة أبحاثتقدي  

 %.75ط إجمالى التقدير عن ال يقل متوةثالثية من قوائ  المحكمين على أ لجنة

فاإرا كاناع  قالعلى األ منها واحد خارجىماتمرات عالمية يكو  قد شارك ببحوث فى ثالثة -4 

 .حوث منشورة فى مجالت متخصصة فتدخل ضمن عدد األبحاث المطلوبة للجائزةبال

 

 

 

 ( :  14مادة ) 

 ية للترجيح بينه  مثل:للمفاضلة بين المتقدمين يت  االةتعانة ببعض األنشطة المعتمدة التال

 إنشاء أقسام علمياة جديادة العملية التعليمية بالكلية مثل )واضحة فى تطوير الةهامات اإل– 

 (.تطوير لوائح دراةية –تطوير برامج حالية  –برامج علمية جديدة 

  إحدى لجا  التطويرأو عضوية فى مشروعات التطوير المختلفة المشاركة. 

 ورات التدريبية والندوات والماتمراتالتنظي  والمشاركة فى الد. 

 والنقابات المهنية والجمعيات األهلية المشاركة فى الجمعيات العلمية. 
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 االنضمام الى إحدى هيئات تحرير المجالت العلمية المتخصصة.  

  األجنبيةفى الماتمرات الدولية  االةتشاريةلس االمجعضوية.  

 (ترقيات ... ألخ –رةائل علمية  –اث ابح –مشروعات عمال )المشاركة فى تحكي  األ . 

 مثل :واضحة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة الةهامات اإل 

 لخاركة فى المنتديات الثقافية ....إإلقاء محاضرات عامة  المش.  

  ورش عمل إةتشارات عضاوية فاى  –ندوات  –ماتمرات  –إتفاقيات  –مشروعات

 .قوافل لخدمة البيئة .... إلخ -لية ماةسات أو شركات أو جمعيات أه

  جامعة دمنهور دوليا فى إحدى الوفود الرةمية. تمثيل 

 

 ( :  15مادة ) 

منعقادة علاى ال يت  الترشيح لهذ  الجائزة بناء على ترشيحات مجالس األقسام العلمياة المختصاة

لمرشااحين مسااتوى األةاااتذة  وتتااولى لجنااة الجااوائز بالكليااة االختيااار الااداخلى بالمفاضاالة بااين ا

بتطبياا  معااايير شااروط ماانح الجااائزة  وترفااع تقريرهااا بااذل  مشاافوعة بمبااررات الترشاايح إلااى 

 مجلس الكلية تمهيدال للعرض على اللجنة العليا للجوائز بالجامعة.

 

 ( : 16مادة ) 

ال يجوز منح جائزة الجامعة التقديرية  إال إرا كاا  اإلنتااق العلماى المتقادم باه مختلفاال عان الاذى 

 ل به على جائزة أخرى.حص

 

 

 

 

 قائمة المستندات المطلوب تقديمها للجنة العليا للجوائز : 

 (.1نمورق بيانات المرشح للجائزة )نمورق-1 

 (.2ح للجائزة )نمورقشرر المنمورق إقرا-2 

 العلمى والوظيفى معتمدال من إدارة الكلية.بيا  بالتدرق -3 

فقال بها قائمة بإنتااق المرشاح مان البحاوث السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية معتمدة مر-4 

 والكتب والمالفات العلمية.

 قائمة معتمدة بالرةائل التى أشرم عليها المرشح وت  منحها الدرجة.-5 

قائمااة بإنتاااق المرشااح ماان البحااوث موضااحال فيهااا لكاال بحااث مااا يلااى: عنااوا  البحااث  اةاا  -6 

 المشتركين فى البحث. المجلة المنشور بها البحث وتصنيفها  تاريخ النشر  أةماء

  تذكر ترتيب األبحاث المنشورة كماا جااء فاى ترتياب المجاالت بنظاامRedJasper 

 Citationاةتشاااهادات  Scopusعلاااى أ  يساااجل محااارك البحاااث  ISIأو بنظاااام 

 للمرشح  ويستثنى من رل  البحوث المنشورة باللغة العربية.

 ستندات معتمدة مثل:تقدي  ما يثبع اشتراكه فى بعض األنشطة المختلفة وبم-7 

 .المشاركة فى إحدى لجا  التطوير والجودة 
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 .التنظي  والمشاركة فى الدورات التدريبية والندوات والماتمرات 

 .المشاركة فى الجمعيات العلمية والنقابات المهنية والجمعيات األهلية 

 .المشاركة فى إحدى المشروعات 

 ة المتخصصة أو أ  يكاو  عضاوال االنضمام إلى إحدى هيئات تحرير المجالت العلمي

بهيئاااة تحريااار أحااادى المجاااالت التخصصاااية أو عضاااو المجلاااس االةتشاااارى فاااى 

 .International Advisory Boardالماتمرات الدولية األجنبية 

 .)....  المشاركة فى تحكي  األعمال )مشروعات  أبحاث  رةائل علمية  ترقيات 

 ات الثقافية  ... إلخ.إلقاء محاضرات عامة  المشاركة فى المنتدي 

 بيا  معتمد يوضح إةهامات المرشح فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.-8 

بيا  معتمد بإةهامات المرشاح فاى تطاوير العملياة التعليمياة بالجامعاة )مثال إنشااء بارامج -9 

 تعليمية أو أقسام جديدة  تأةيس معامل  أو مكتبات ... إلخ(.

 أحد الوفود الرةمية.يفضل من مثل جامعة دمنهور دوليال فى -10 

 

 

 

 

 

 جائزة الجامعة للتميز العلمى -2

 ( : 17مادة ) 

ن للتمياز العلماي األولاى للكلياات العملياة والثانياة للكلياات يجاائزت كال عاامتمنح جامعة دمنهاور 

حااث األةاااتذة علااى مواصاالة البحااث العلمااى والتااأليف وإثااراء النشاااط العلمااى النظريااة بغاارض 

 للجامعة.

 

 ( : 18مادة ) 

 يشترط لنيل جائزة الجامعة للتميز العلمى ما يلى:

أ  يكو  منح الجائزة على أةاس معايير األداء العلمى واألكاديمى لألةاتذة القائمين بالعمل .1 

وأ  يكااو  قااد أمضااى خمااس ةاانوات علااى األقاال فااى  بجامعااة دمنهااور وقااع التقاادم للجااائزة

 .وظيفة أةتار

ة قائماال بالعمال بالجامعاة قبال التقادم للترشايح للجاائزة  أ  يكو  فى السنوات الاثالث األخيار.2 

 ويستثنى من رل  فترات المهمات العلمية والماتمرات الرةمية بالخارق.

 درجة.الاإلشرام على عدد ال يقل عن خمس رةائل علمية منحع .3 

 وظيفة أةتار ورل  على النحو التالى: دي  إنتاق علمى ت  خالل فترة شغلهتق.4 

ماانه   اثنااا منشااورة فااى المجااالت المتخصصااة والمفهرةااة عالميااال   ةااتة أبحاااث فقااط-أ 

% ماان قائمااة المجااالت  مااع ركاار ترتيبهااا كمااا جاااء فااى ترتيااب 50منشااورة فااى أعلااى 

 Scopusعلاى أ  يساجل محارك البحاث  ISIأو بنظاام  Red Jasperالمجالت بنظاام 

 للمتقدم. Citationاةتشهادات 
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العربياة  فيشاترط تقادي  ثمانياة أبحااث منشاورة فاى فى حالة األبحاث المنشورة باللغة  -ب 

مجالت متخصصة  ويت  تحكيمها من قبل لجنة ثالثية من قوائ  المحكماين علاى أال يقال 

 %.75متوةط إجمالى التقدير عن 

 فى مجال التخص .يشترط أ  يكو  أحد األبحاث المطلوبة للجائزة منفردال .5 

 ا واحد خارجي على األقل.منهيكو  قد شارك ببحوث فى ماتمرين عالميين م.6 

 ( : 19مادة ) 

ال يجوز منح جائزة الجامعة للتميز العلمى إال إرا كا  االنتاق العلمى المتقدم به مختلفال عن الذى 

 حصل به على جائزة أخرى.

 

 

 وب تقديمها للجنة العليا للجوائزقائمة المستندات المطل

 (.1نمورق بيانات المرشح للجائزة )نمورق.1 

 (.2ح للجائزة )نمورقشرلمإقرار ا نمورق.2 

 بيا  بالتدرق العلمى والوظيفى معتمدال من إدارة الكلية..3 

السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية معتمدة مرفقال بها قائماة بإنتااق المرشاح مان البحاوث .4 

 والكتب والمالفات العلمية.

 جة.قائمة معتمدة بالرةائل التى أشرم عليها المرشح وت  منحها الدر.5 

 المهام العلمية بالخارق..6 

 مظاهر التقدير والتكري ..7 

قائمااة بإنتاااق المتقاادم ماان البحااوث موضااحال فيهااا  لكاال بحااث مااا يلااى: عنااوا  البحااث  اةاا  .8 

 المجلة المنشور بها البحث وتصنيفها  تاريخ النشر  أةماء المشتركين فى البحث.

  بنظاام تذكر ترتيب األبحاث المنشورة كما جاء فاى ترتياب المجاالتRed Jasper 

 Citationاةتشاااهادات  Scopusعلاااى أ  يساااجل محااارك البحاااث  ISIأو بنظاااام 

 للمرشح  ويستثنى من رل  البحوث المنشورة باللغة العربية.

 قائمة بالكتب والمالفات العلمية التى قام بتأليفها أو شارك بدور فيها..9 

 تمدة التالية للترجيح بينه  مثل:للمفاضلة بين المتقدمين يت  االةتعانة ببعض األنشطة المع.10 

 .المشاركة فى إحدى لجا  التطوير والجودة 

 .التنظي  والمشاركة فى الدورات التدريبية والندوات والماتمرات 

 .المشاركة فى الجمعيات العلمية والنقابات المهنية والجمعيات األهلية 

 .المشاركة فى إحدى المشروعات 

 لمجاالت العلمياة المتخصصاة أو أ  يكاو  عضاوال االنضمام إلى إحدى هيئاات تحريار ا

بهيئاااة تحريااار إحااادى المجاااالت المتخصصاااة أو عضاااو المجلاااس االةتشاااارى فاااى 

 .International Advisory boardالماتمرات الدولية األجنبية 

 .) ...  المشاركة فى تحكي  األعمال )مشروعات  أبحاث  رةائل علمية  ترقيات 

 .إلقاء محاضرات عامة 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.م فى االةها 

 .المشاركة فى األنشطة الطالبية 

 .تأليف كتب أو ترجمات عالمية فى دار نشر متخصصة 

 .الحصول على براءات االختراع 
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 جائزة الجامعة للتشجيع العلمى -3

 ( : 20مادة ) 

هيئاة  أعضااء تمنح جامعة دمنهور جوائز التشجيع العلمى كل عام  ورل  بهدم تشجيع وتحفيز

أداء رةالته  البحثية فاى ةابيل خدماة العلا   التدريس من مدرةين وأةاتذة مساعدين لمواصلة

 وتنمية المجتمع.

 ( : 21مادة ) 

 تخص  جائزة واحدة لكل كلية.

 ( : 22مادة ) 

 يشترط لنيل جائزة الجامعة للتشجيع العلمى ما يلى : 

المدرةااين العاااملين بجامعااة دمنهااور وقااع أ  يكااو  المتقاادم ماان األةاااتذة المساااعدين أو .1 

 التقدم للجائزة بشرط عادم مارور أكثار مان خماس ةانوات اعتباارال مان تااريخ شاغل الدرجاة

 .منه  ثالث ةنوات على رأس العمل بجامعة دمنهور

 30ال يجوز أ  يكو  قد مضى على قبول اإلنتاق العلمى أكثر من خمس ةنوات ميالدية فى .2 

 من عام التقدم.أبريل 

أ  يشتمل اإلنتاق العلمى على خمساة أبحااث فقاط  منهاا بحاث واحاد منفارد فاى التخصا   .3 

% ماان قائمااة المجااالت المتخصصااة والمفهرةااة 50وأثنااا  علااى األقاال يقعااا  فااى أعلااى 

 ISIأو بنظاام  Red Jasperمع ركر ترتيبها كما جااء فاى ترتياب المجاالت بنظاام  عالميال 

أماااا األبحااااث  للمتقااادم. Citationاةتشاااهادات  Scopusعلاااى أ  يساااجل محااارك البحاااث 

ويات  تحكيمهاا مان قبال لجناة  المنشورة باللغة العربية فيشترط نشرها فى مجلاة متخصصاة

  علمال باأ  الكتاب %75ثالثية من قوائ  المحكمين على أال يقل متوةط إجمالى التقدير عن 

 المشترك فى تأليفها ال تعامل معاملة األبحاث المنشورة.

كو  اإلنتاق العلمى للمتقدم انتاجال رفيعال مبتكرال غير مساتقى جزئياال وال كلياال مان رةاائل أ  ي.4 

الماجسااتير والاادكتورا  التااى حصاال عليهااا المتقاادم  كمااا يجااوز أ  تكااو  األبحاااث المقدمااه 

مان مجمال بحاث واحاد  نال تزياد عا بحياثمستقا  جزئياال مان رةاائل أشارم عليهاا المتقادم 

 .المقدمة األبحاث

بعاد  ين جديادينيجوز لنيل الجائزة التقادم باإلنتااق العلماى الاذى رقاى باه بشارط إضاافة بحثا.5 

% من قائماة المجاالت المتخصصاة والمفهرةاة عالمياال بحياث 50الترقية منشور فى أعلى 

 يصبح إجمالى األبحاث المقدمة خمسة أبحاث فقط ل  يمض عليها خمس ةنوات.

 

 للجنة العليا للجوائز:  قائمة المستندات المطلوبة تقديمها.6 

 (.1 نمورق بيانات المرشح للجائزة )نمورق.1 

 (.2 للجائزة )نمورق المرشحنمورق إقرار .2 
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 بيا  بالتدرق العلمى والوظيفى معتمدال من إدارة الكلية..3 

السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية معتمدة مرفقال بها قائماة بإنتااق المرشاح مان البحاوث .4 

 العلمية. والكتب والمالفات

 تقدي  ما يثبع اشتراكه فى بعض األنشطة المختلفة وبمستندات معتمدة مثل: .5 

 .المشاركة فى إحدى لجا  التطوير والجودة 

 .المشاركة فى الدورات التدريبية والندوات والماتمرات 

 .المهام العلمية بالخارق 

 ة.المشاركة فى الجمعيات العلمية والنقابات المهنية والجمعيات األهلي 

 .المشاركة فى إحدى المشروعات 

 .اإلةهام فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ماايلى: عناوا  البحاث  اةا   –لكال بحاث  –قائمة بإنتاق المرشح من البحوث موضحال فيهاا .6 

تاذكر  المجلة المنشور بها البحث وتصانيفها  تااريخ النشار  أةاماء المشاتركين فاى البحاث.

 ISIأو بنظاام  Red Jasperء فى ترتيب المجالت بنظاام ترتيب األبحاث المنشورة كما جا

للمرشح ويساتثنى مان رلا   Citationاةتشهادات  Scopusعلى أ  يسجل محرك البحث 

 البحوث المنشورة باللغة العربية.

نبذة مختصرة باللغاة العربياة عان كال بحاث مان البحاوث المقدماه  توضاح اإلضاافة العلمياة .7 

 البحث فى ميدا  التطبي  العملى. ونواحى االبتكار واإلفادة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كليات جامعة دمنهورجائزة الجامعة ألوائل خريجى  -4

 ( : 23مادة )

تمنح جامعة دمنهور جائزة ألول كل كلياة فاى الدرجاة الجامعياة األولاى  وفاى حالاة األول مكارر 

ل على رات الجائزة بشرط أال يكاو  قاد صادرت ضاد  أياة قارارات تأديبياة خاالل فتارة فإنه يحص

 دراةته.

 

 ( : 24مادة ) 
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 كيفية الحصول على الجائزة:

ترةاال الترشاايحات ماان الكليااات لاامدارة العامااة لشاائو  التعلااي  والطااالب وتعتمااد ماان األةااتار 

عاارض علااى اللجنااة العليااا للجااوائز الاادكتورانائب رئاايس الجامعااة لشاائو  التعلااي  والطااالب  ثاا  ت

 بحيث تتضمن أوراق الترشيح المستندات التى تثبع إنطباق شروط منح الجائزة على المتقدم.

 

 

 

 جائزة الجامعة لألبطال الرياضيين -5

 ( : 25مادة ) 

تماانح جامعااة دمنهااور جااائزة لألبطااال الرياضاايين ماان أبناااء جامعااة دمنهااور الحاصاالين علااى 

هبياااة والفضاااية والبرونزياااة فاااى دورات األلعااااب العربياااة واإلقليمياااة والقارياااة المياااداليات الذ

 والعالمية واألولمبية.

 

  : ( 26مادة ) 

 كيفية الحصول على الجائزة:  

ترةل الترشيحات من الكليات لمدارة العامة لرعاية الشباب وتعتماد مان األةاتار الادكتورا نائاب 

  ثا  تعارض علاى اللجناة العلياا للجاوائز  بحياث تتضامن رئيس الجامعة لشئو  التعلي  والطاالب

 أوراق الترشيح المستندات التى تثبع إنطباق شروط منح الجائزة على المرشح.

 

 

 

 جائزة الجامعة للموظف المتميز -6

 ( : 27مادة ) 

 :أوالل 

اءة مان روى الكفا لجامعاةإلدارة العاماة لللماوظفين المتميازين بااجائزتا  تمنح جامعة دمنهور  

وفاا  معااايير محااددة لااذل   تماانح قيمتهمااا ماان المااوارد الذاتيااة  امااواألداء المتميااز ياات  تقييمه

 للجامعة.

 :ثانيال 

يمه وفقال للمعايير المحددة لاذل   للموظف المتميز وتتولى الكلية تقيتمنح كل كلية جائزة واحدة  

 تمنح قيمتها من موارد الكلية.

 

 ( : 28مادة ) 
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تشاكيل لجناة الجاوائز بكال كليةعناد نظار هاذ  الجاائزة  كماا تشاكل  إلىالكلية يضام السيد أمين 

لفحا  أوراق المرشاحين مان لجنة من السايد أماين عاام الجامعاة والساادة األمنااء المسااعدين 

الماوظفين بااإلدارة العاماة وفا  الضاوابط المحاددة للجاائزة بشارط أال يزياد ترشايح الجهاة علاى 

 مرشح واحد فقط.

 

 ( : 29مادة ) 

 يشترط لمنح الجائزة ما يلى: 

للجاائزة ولا  تساب  لاه االةاتقالة مان  من الموظفين بالجامعة وقع التقادمأ  يكو  المرشح .1 

 عمله.

 ةنوات فى أول يناير من عام التقدم. 5أ  يكو  مر على تعيينه بالجامعة أكثر من .2 

 لترشيح.أ  يكو  قائمال بالعمل بالجامعة فى السنوات الثالث السابقة على ا.3 

 أ  يكو  حاصالل على شهادات حضور دورات تدريبية..4 

فى يخار عشارة ةانوات مان مادة أ  يكو  حاصالل على تقدير امتياز بتقرير الكفاءة السنوى .5 

 .خدمته بالجامعة

وفاى حالاة أال يكو  قد صدر ضد  حك  تأديبى أو جنائى نهائى طوال مادة خدمتاه بالجامعاة  .6 

 يمر على محوها خمسة ةنوات على األقل.وجود عقوبة تأديبية البد أ  

 

 

 

 

 جائزة الجامعة للعامل المتميز -7

 ( : 30مادة )

 :أوالل 

تماانح جامعااة دمنهااور جائزتااا  للعاااملين المتمياازين باااإلدارة العامااة للجامعااة ماان بااين العمااال  

 ا  تقييمهماوالخدمات المعاونة من روى الكفاءة واألداء المتميز يتوالسائقين المهنيين والفنيين 

   تمنح قيمتهما من الموارد الذاتية للجامعة.وف  معايير محددة لذل 

 :ثانيال 

والسااائقين تماانح كاال كليااة جااائزة واحاادة للعاماال المتميااز ماان بااين العمااال المهنيااين والفنيااين 

تمانح قيمتهاا مان ماوارد  والخدمات المعاونة وتتولى الكلية تقييمه وفقال للمعاايير المحاددة لاذل .

 كلية.ال

 

 ( : 31مادة ) 

عناد نظار هاذ  الجاائزة  كماا تشاكل  يضام السيد أمين الكلية إلى تشكيل لجنة الجوائز بكال كلياة

لجنة من السايد أماين عاام الجامعاة والساادة األمنااء المسااعدين لفحا  أوراق المرشاحين مان 
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ياد ترشايح الجهاة العمال باإلدارة العامة وف  الضوابط والشاروط المحاددة للجاائزة بشارط أال يز

 على مرشح واحد فقط.

 

 ( : 32مادة ) 

 يشترط لمنح الجائزة:

عماال الخادمات المعاوناة الساائقين أو أ  يكو  المرشح مان العماال المهنياين أو الفنياين أو .1 

 بالجامعة وقع التقدم للجائزة ول  تسب  له اإلةتقالة من عمله.

 يناير من عام التقدم. لفى أو ةنوات 5نه بالجامعة أكثر من ييكو  مر على تعيأ  .2 

 أ  يكو  قائمال بالعمل بالجامعة فى السنوات الثالث السابقة على الترشيح..3 

فى يخار عشارة ةانوات مان مادة ير الكفاءة السنوى رأ  يكو  حاصالل على تقدير امتياز بتق.4 

 خدمته بالجامعة.

  بى أو جناائى نهاائىأال يكو  قد صدر فى مواجهته طوال مدة خدمته بالجامعة أى حك  تأدي.5 

 وفى حالة وجود عقوبة تأديبية البد أ  يمر على محوها خمسة ةنوات على األقل.

 

 

 

 الدروع والشهادات التقديرية
 

 

 للعطاء المتميزدمنهور درع جامعة  -1

 ( :  33مادة ) 

 علاى ترشايح األةاتار الادكتورا رئايس الجامعاة شاهادة تقادير ودرع ال اءناتمنح جامعاة دمنهاور ب

لشخصااية مصاارية أو أكثاار تقااديرال لعملااه وخبراتااه وتاريخااه العلمااى وعطائااه العطاااء المتميااز 

 واةهاماته البارزة.

 ( :  34مادة ) 

لذات الشخصية أكثر من مارة  جائزة دمنهور للعطاء المتميز تقدير ودرع الال يجوز منح شهادة 

 ويجوز الجمع بين هذا الدرع وأية جائزة من جوائز الجامعة.

 

 للنشر العلمى المتميزدمنهور جامعة درع  -2

 :  (35مادة ) 

 ث جامعاة دمنهاورباحاتمنح جامعة دمنهور كل عام دروعال للباحثين المتميازين  ماع مانح لقاب )

علاى  ةنويال فى كل مان المجااالت ايتياة فى رات العام  وبواقع درع واحد ( فى تخصصهالمتميز

 احدة:ح لذات الباحث أكثر من مرة وأال تمن

 .النظرية( العلوم 2            .العملية( العلوم 1
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 ( : 36مادة ) 

تقوم لجنة الجوائز بالكلية بحساب درجات المتقادم طبقاال للقواعاد التالياة  علاى أ  ترةال أوراق 

 أعلى المتقدمين للجنة العليا للجوائز.

لمياال وفقاال لنظاام إجمالى عدد األبحاث المنشورة فى مجاالت علمياة متخصصاة ومفهرةاة عا -1

Red Jasper  أو بنظامISI  .مع إرفاق صورة منها 

  ويكااف  الحاد األقصاى ن المرشحين فى كل مجال يعاد المرجاعأعلى عدد من األبحاث المقدمة م

سب درجة إعداد أبحاث باقى المتقدمين قياةال على الارق  إجمالى الدرجة  على أ  تح% من 30

 المرجعى.

 

 

  ت:عدد االةتشهادا -2

ألحد المرشحين   Scopusظهرت فى محرك قواعد بيانات  Citationsأعلى عدد اةتشهادات 

علاى أ  % مان إجماالى الدرجاة  40مع إرفاق صورة منها  يعد المرجع ويكااف  الحاد األقصاى 

 سب درجة عدد اةتشهادات باقى المتقدمين قياةال على الرق  المرجعى.تح

  :index-Hمعامل هيرش  -3

ألحااد المرشااحين  مااع إرفاااق صااورة  Scopusاماال هياارش كمااا جاااء فااى محاارك بحااث أعلااى مع

سااب درجااة % ماان إجمااالى الدرجااة  علااى أ  تح30منهااا  يعااد المرجااع  ويكاااف  الحااد األقصااى 

 معامل هيرش لباقى المتقدمين قياةال على الرق  المرجعى.

 

 للتميز اإلدارىدمنهور جامعة درع  -3

 ( : 37مادة ) 

للتميااز اإلدارى لماان شااغل أحااد المناصااب العليااا )رئاايس جامعااة الدمنهااور درع تماانح جامعااة 

 فترة شغله للوظيفة. انتهاءبمناةبة  الجامعة  نائب رئيس الجامعة  العميد  الوكيل(

 ( : 38مادة ) 

الحصاااول علاااى الااادرع الساااابقة ( 37يجاااوز لمااان شاااغل المناصاااب األربعاااة الماااذكورة بالماااادة )

 شغله.والشهادات عن كل منصب 

 ( : 39مادة ) 

 يجوز الجمع بين هذا الدرع وأية جائزة من جوائز الجامعة أو الدولة.

 

 االعتبارية وأللشخصيات الطبيعية دمنهور جامعة درع  -4

 ( : 40مادة ) 

إلحاادى الشخصاايات الطبيعيااة أو االعتباريااة التااى لهااا دور  الجامعااةتماانح جامعااة دمنهااور درع 

 امعة فى شتى المجاالت التى تخدم دور وأهدام الجامعة.ريادى فى التعاو  مع الج
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 ( : 41مادة ) 

 : المنحشروط 

الاذين أثاروا مان الارواد  –يشترط للترشايح أ  تكاو  الشخصاية المرشاحة طبيعياة أو اعتبارياة 

الحياااة الجامعيااة ماان خااالل عطااائه  الااوطنى وإةااهامه  فااى تنميااة المجتااع  مدعمااه بمبااررات 

خ الشخصية معتمدال مان عمياد الكلياة وال يجاوز مانح درع جامعاة دمنهاور الترشيح  شاملة تاري

 للشخصيات الطبيعية أو االعتبارية لذات الشخصية أكثر من مرة.

 

 

 

 شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية للحاصلين على جوائز محلية أو أقليمية أو عالمية -5

 ( : 42مادة ) 

الجامعة التذكارياة للحاصالين علاى جاوائز مان غيار  وميدالية شهادة تقديرتمنح جامعة دمنهور 

 أواإلقليمى أو العالمى خالل العام الساب  للترشيح.الجامعة ورل  على المستوى المحلى 

 

 

 شهادة تقديرية وميدالية الجامعة التذكارية لمن بلغ السن القانونية من األةاتذة -6

 ( : 43مادة ) 

الجامعة التذكارية لكال مان بلاغ السان القانونياة مان وميدالية قدير تمنح جامعة دمنهور شهادة ت

 األةاتذة على قيد الحياة أو فى حالة الوفاة.

 ( : 44مادة ) 

 يشترط فى المرشح ما يلى:

 أ  يكو  عضوال بهيئة تدريس بالجامعات المصرية لمدة عشرين عامال على األقل..1 

 لى األقل قبل بلوغ السن القانونية.أ  يكو  قد أمضى فى درجة أةتار عشرة أعوام ع.2 

  الااذى يتضاامن بيانااات (6يشااترط لصااحة الترشاايح أ  يكااو  ماادونال علااى النمااورق رقاا  ).3 

 شخصية ووظيفية وعلمية ومبررات الترشيح معتمدة من عميد الكلية.

وأال يكو  قد صادر ضاد  حكا  تاأديبى )أ  يكو  را مسل  محمود فى ةل  هيئات التدريس  .4 

تأديبياة حتاى ولاو تاا  عقوبااة ئى طاوال مادة خدمتااه بالجامعاة  أو وقعاع علياه أو جناائى نهاا

محوها  وال صدر قرار بفصله من الجامعة  ولو أعيد إلى العمل بعد رل   وأال يكو  قد ترك 

 .(الخدمة بالجامعة ألى ةبب من األةباب

 ( : 45مادة ) 

ة التذكاريااة الةاا  األةااتار أو يجااوز لمجلااس الجامعااة أ  يماانح شااهادة التقاادير وميداليااة الجامعاا

عضو هيئة التدريس الذى يتوفى أثنااء الخدماة  ورلا  دو  التقياد بشارط مضاى مادة معيناة فاى 

باتخار إجراءات الحصول على هذ  الشاهادة المخت  الوظيفة فى العمل بالجامعة  ويقوم القس  

 والميدالية.
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 ى من الموظفين والعمال أثناء الخدمةشهادة تقديرية وميدالية الجامعة التذكارية لمن توف -7

 

 ( : 46مادة ) 

تمنح جامعة دمنهور شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية لمن توفى من الماوظفين والعماال 

 أثناء الخدمة.

 ( : 47مادة ) 

 يشترط فى المرشح ما يلى:

 أ  يكو  من العاملين بالجامعة لمدة عشرة أعوام على األقل..1 

يكو  قد صدر ضد  حكا  تاأديبي  الأمسل  محمود طوال  حياته الوظيفية )وأ  يكو  را .2 

أو جنائي نهائي طوال مدة خدمته بالجامعة  وفي حالة وجود عقوباة تأديبياة يكاو  مار 

 على محوها خمس ةنوات على األقل(.

 أال يكاااو  قاااد صااادر قااارار بفصاااله مااان الجامعاااة  ولاااو أعياااد إلاااى العمااال بعاااد رلااا  .3 

 الخدمة بالجامعة ألج ةبب من األةباب. وأال يكو  قد ترك

 أ  يكو  )الموظف أو العامل( قد توفى أثناء الخدمة..4 
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 ( 1نمورق رقـ  ) 

 بيانات المرشـح للجـائزة

 

 ..................................................................................................:  االة  باللغة العربية

 ..............................................................................................:  االة  باللغة االنجليزية

 ............................................................................... : االة  كما يكتب في النشر العلمي

 .....................................................................................................:  ةــــــــــــــليــالك

 ................................................................................................... :  ـــــــــــــــــالقس

 ........................................................................................................ : التخص  العام

 ....................................................................................................... : التخص  الدقي 

 .................................................................................... : مسمى اللجنة العلمية للترقية

 
 

 المطلوبة في كل جائزة األبحاثيلتزم المرشح بعدد   
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 ( 2نمورق رقـ  ) 

 إقرار المتقدم للترشيـح لجـائزة

 

 

بااأنني اطلعااع علاااى  .........................................................................................اقاار أنااا الاادكتور 

شااااااااااااااااروط جااااااااااااااااوائز الجامعااااااااااااااااة وأقباااااااااااااااال الترشاااااااااااااااايح ا التقاااااااااااااااادم 

وأنني مستوم لجميع شروط هذ  ................................. ....................................................لجائزة

 الجائزة.

 

 المقر بما فيه ...  

 ............................................................... االةـ  : 

 ............................................................... الوظيفة :                  

                     ............................................................... : الكلية                    

 ............................................................... التوقيع :

 

 يعتمد       

 

 أ . د . عميد الكلية 

 

 20التاريخ :    ا    ا   

 )خات  شعارالجمهورية (

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( 3نمورق رقـ  ) 

 اةتمارة تقيي  بحث علمي مقدم ضمن اإلنتاق العلمي

 ............................................................لجامعة للحصول على جائزة ا

 ....................................................................................... .اة  المحك  أ.د
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 ....................................................................................... :رق  وعنوا  البحث

 مالحظات الدرجة النقاط العناصر

   10 ( األصالة واالبتكار1)

   10 ( الهدم من البحث ووضوحه2)

   15 ( المنهجية وطرق العرض3)

   15 ( النتائج4)

   10 ( التوثي  والمراجع5)

   10 ( التوصيات وإمكانية التطبي 6)

   10 ( عدد المشاركين في البحث *7)

   80 مجموع الدرجات ) خاص بالمحك  (

 * * * * 20 ( المستوى العلمي للمجلة * *8)

 * * * * 100 مجموع الدرجات )خاص باللجنة العليا للجوائز(

 التالي :ك*تقدر درجات عدد المشاركين في البحث 

 (4) اربعة أو أكثر –( 6ثالثة ) –( 8اثنا  من المالفين ) –( 10بحث منفرد للمالف )

* *ةتقوم اللجنة العليا للجوائز بجامعة دمنهور بوضع تقيي  المستوى العلمي للمجلاة المنشاور بهاا البحاث مان 

 .الترقياتتمدة من لجا  درجة طبقال للتصنيف العالمي للمجالت المفهرةة والمجالت المع 20

 اة  المحك  :

 الوظيفة :   

 الجامعة :   :الكلية                                     

      التوقيع :                                           

 20التاريخ     ا   ا     

 

 

 

 

 ( 4نمورق رقـ  ) 

 مجموع تقديرات البحوث المقدمة واحتساب التقدير العام لمنتاق العلمي

 

رق  

 البحث
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4  

     

  

5  

     

  

6  

     

  

7  

     

  

8  
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11  

     

  

12  

     

  

13  

     

  

      المجمــــوع

  

 ................................... المتوةط العام:

 ................................... التقدير العـام :

 %70الحد االدنى للتقدير الالزم لنيل الجائزة هو جيد بنسبة تبدأ من 

 فأكثر( 80(  جيد جدال )79-70(  جيد )69-60مقبول )

 :ائزتوقيع أعضاء اللجنة العليا للجو
 

 20التاريخ   ا   ا    

 

 

 ( 5نمورق رقـ  ) 

 بيانات الشي  المستح  عن تقيي  اإلنتاق العلمي

 

 

 االة  ) كما هو موضح بالبطاقة ( :
 

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

 

 ةال الشي  عليه :العنوا  الذج تفضلو  إر
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

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

 

 

 فرع البن  المركزج المصرج األقرب :
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....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6نمورق رقـ  ) 

 التذكاريةنمورق ترشيح للحصول على الشهادة التقديرية وميدالية الجامعة 

 فوا ذة الذين بلغوا ةن التقاعد أو تولألةات

 /  31/7ا        وحتى  8/  1خالل الفترة من 

  :أوالل بيانات شخصية

 ...................................................اة  المرشح : .........................

 .. ...........................القس  العلمي : .................................... –الوظيفة 

 ... .........................تاريخ الميالد : ...............................................

 ...........................: ......................................... نوا  ورق  الهاتفعال

 

 )يمال هذا الجزء بمعرفة المرشح أو بمعرفة الكلية في حالة وفاة المرشح(  - ملحوظة :

 ــــــــــــــــــــ 

 :بيانات وظيفية  -ثانيال :

 ........................................................... تاريخ االلتحاق بالجامعة :

 ..................................................تاريخ التعيين في وظيفة مدرس : ..

 ............................................تاريخ الحصول على لقب اةتار : ........

 ......................................تاريخ بلوغ السن القانونية أو الوفاة : ...........

 ...............................في حالة الوفاة توضح الكلية : .........................

 عند بلوغ السن القانونية  التذكاريةميدالية الهل ةب  الحصول على الشهادة و

 المدة التي قضاها المرشح في ةل  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

 يوم     شهر     ةنة                                    
 

 العقوبات التي وقعع طوال مدة الخدمة وتاريخها : .......................................

 تاريخ محو العقوبات في حالة توقيعها : .................................................
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 ..........................رشيح : .........................تاريخ اعتماد مجلس الكلية للت

 يعتمد              

 أ .د. عميد الكلية                   
  

 20التاريخ :    ا    ا    

 )خات  شعار الجمهورية(  
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 ملحـــ 

  ضوابط عمل اللجنة العليا للجوائز
*******  

 

 ت المجلة كالتالي :)أ( تحسب اللجنة العليا للجوائز درجا-1 

  درجة . 20% من قائمة المجالت المفهرةة تحصل على 20ترتيب المجلة اعلى 

  مان قائماة المجاالت المفهرةاة تحصال 50% حتى 21ترتيب المجلة يقع في المدى من %

 درجة . 16على 

  درجة . 12% من قائمة المجالت المفهرةة تحصل على 50ترتيب المجلة اقل من 

 درجة . 10مفهرةة تحصل على  مجلة اجنبية غير 

  درجات . 8مجلة محلية غير مفهرةة تحصل على 

 

 -يحسب تقدير البحث كالتالي : )ب(    

 فأكثر ( . 80(  جيد جدال )79-70(  جيد )69-60مقبول )
 

   -ملحوظـة :

  مان قائماة المجاالت المفهرةاة  20في حالة نشر البحث في مجالت يقع ترتيبها أعلى %

 البحث على تقدير ال يقل عن جيد جدال. يجب أ  يحصل 

  مان قائماة 50% حتاى 21في حالة نشر البحث في مجالت يقع ترتيبها في المدى مان %

 المجالت المفهرةة  يجب أ  يحصل البحث على تقدير ال يقل عن جيد. 
 

الساايرة الذاتيااة للمرشااح أو أيااة أنشااطة أخاارى للمحكمااين . وترةاال األبحاااث  عاادم إرةااال-2 

 لمطلوب تحكيمها واةتمارات التحكي  فقط .العلمية ا

ماانح المتقاادم الجااائزة باادو  إرةااالها للجااا  التحكااي  الثالثيااة ماان اعضاااء اللجنااة العلميااة -3 

% من قائمة المجالت العلمية 50% فأكثر من أبحاثه تقع في أعلى 80للترقيات: إرا كا  

 .فهرةة والمعتمدة من جامعة دمنهورالعالمية الم

 


