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 )1المادة (

م العلماء ) من هذه الالئحة بغرض تكري3تمنح جامعة الزقازيق جوائزها المختلفة والواردة في المادة ( -

 مؤلفاتهـماتهم ووالشخصيات البارزة تقديرا منها لدورهم في خدمة العلم والجامعة والمجتمع وإسهامهم بمقترح

شباب وتعلمين تخرج منها أجيال من المفي إثراء العملية التعليمية والبحثية وإنشاء مدارس علمية متميزة 

 الباحثين على مستوى الدرجة الجامعية األولى، وعلى مستوى الدراسات العليا والبحوث. 

  

  : ) تشكيل اللجنة العليا لجوائز الجامعة2المادة (

  تُشكل اللجنة العليا بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:

                      ر                                                               رئيس الجامعة ً  ئيسا

  الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث                                     نائب رئيس ً    للرئيسنائبا

    ضواع                                                نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  

          واً عض                            نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 اً عضو                 عة                 اثنان من السادة عمداء الكليات ويختارهما رئيس الجام 

 لعليا لدراسات اامعة لة التدريس ذوي الخبرة في هذا المجال بناًءا على ترشيح ا.د/ نائب رئيس الجثالثة من أعضاء هيئ

 والبحوث وموافقة واعتماد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.

  يعاد تشكيل اللجنة كل عامين. -

  يجوز لرئيس اللجنة دعوة إثنين على األكثر من خارج تشكيل اللجنة لحضور الجلسات. -

 التشكيل من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.يعتمد  -

  ويعرض التشكيل على مجلس الجامعة إلقراره. -

  ) مجاالت منح الجوائز:3المادة (

 أوالً: جائزة الجامعة لإلبداع 

ى على مستو فريدا تمنح جامعة الزقازيق درعها وشهادة تقدير وجائزة مالية لمن أبدع في عطاؤه وحقق إنجازا متميزا -

 الدولة. 

 ثانياً: جائزة الجامعة لألداء المتميز 

قيادية اصب التمنح جامعة الزقازيق درعها وشهادة تقدير وجائزة مالية لألداء المتميز لمن شغل احد المن -

 بالجامعة.

  

 



  

 جامعــــة الزقازيق
 

Pa
ge

3 

 ثالثا: جائزة الجامعة للعطاء 

جامعة متها لتمنح جامعة الزقازيق درعها وشهادة تقدير وميدالية ذهبية لشخصية متميزة في عطائها وأسها -

 الزقازيق.

 رابعاً: تنشأ أربعة أنواع من الجوائز العلمية 

  لموضحة:التخصصات أفضل رسالة ماجستير) وتمنح في ا –أفضل رسالة دكتوراه  –التشجيعية  –(التقديرية  -

  التخصصات التي تمنح فيها الجائزة  م

  العلوم الطبية  1

  العلوم الزراعية والبيطرية  2

  العلوم األساسية  3

  العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة  4

  العلوم اإلنسانية والتربوية  5

  العلوم االجتماعية  6

  

              :لجوائز الجامعة المختلفة  ) الشروط الواجب توافرها في المتقدم4المادة (

 أوال: جائزة الجامعة لإلبداع 

 يتم منح هذه الجائزة لشخصية متميزة في إبداعها سواء من داخل الجامعة أو خارجها. -

 يكون لسيادته اسهاما كبيرا في خدمة الدولة وقضاياها. -

 ثانيا: جائزة الجامعة لألداء المتميز 

 لية)ة. وكيل كالكلي نصبا قياديا بالجامعة (رئيس الجامعة. نائب رئيس الجامعة. عميديتم منح الجائزة لمن تولى م -

 وقام خالل فترة توليه منصبه بعطاء متميز وتحقيق انجازات للجامعة والكلية. -

 ثالثا: جائزة الجامعة للعطاء 

 خارجها.يتم منح هذه الجائزة لشخصية متميزة في عطاءها للجامعة سواء من داخل الجامعة أو  -

 يكون لسيادته اسهاما متميز في خدمة الجامعة. -
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 :رابعاً: جوائز الجامعة العلمية 

 جائزة الجامعة التقديرية  -أ

ذا ألقل استااسنوات على  عشروان يكون قـــــــــد امضى  اوأستاذا متفرغا يكون المرشح بدرجة أستاذاعامال  -

 .بالمواقع القياديةوأن يكون له انجازات  عامال بجامعة الزقازيق

علمية  مدرسة أن يكون قد ساهم في تطوير الجامعة علميا وأكاديميا وخدمة المجتمع باسم جامعة الزقازيق وله -

  وبحثية متميزة وله إنجاز في المواقع القيادية.

 

 جائزة الجامعة التشجيعية  -ب

 أن يكون عضو هيئة تدريس بالجامعة. -

 عند التقدم للجائزة. سن األربعينال يجوز للمرشح لجائزة الجامعة التشجيعية أن يتجاوز  -

 أن يكون المتقدم على رأس العمل ويجوز تقدم القائمين بمهام علمية بالخارج. -

 يتقدم المرشح لجائزة الجامعة التشجيعية بمجمل انتاجه العلمي. -

 سم جامعة الزقازيق.أن يكون انتاجه العلمي المقدم متميز ومنشور با -

 الدولة. معة أوأال يتضمن اإلنتاج العلمي إنتاجاً سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة اخرى سواء من الجا -

 أن يوضح األبحاث المستخلصة من رسائل الدكتوراة والماجستير في قائمة منفصلة. -

 

 جائزة الجامعة ألفضل رسائل دكتوراه والماجستير  -ت

 اوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.تُمنح الجائزة لمع -

 أن تكون الرسالة قد تم منحها من جامعة الزقازيق. -

 أال يكون قد سبق للباحث الحصول على جائزة أخرى عن الرسالة المقدمة. -

 الماجستير) أكثر من عامين. –أال يكون قد مضى على منح الدرجة (الدكتوراة  -

 

  :            توافرها في المتقدم لجوائز الجامعة العلمية) الشروط العامة التي يجب 5المادة (

يمه ما تقد ةالححتى لو محيت أو ُرفعت عنه إال فى  أال يكون قد وقعت عليه جزاءات تأديبية أو عقوبات جنائية -

 يثبت أن ما وقع عليه كان بطريق الخطأ.

 لحياة.اللجائزة وهو ال يزال على قيد بشرط أن يكون قد تقدم أو رشح توفي يجوز منح الجائزة السم من  -

 في العام الواحد.ألكثر من جائزة وفي كل األحوال ال يجوز التقدم  -

 .مرتينالتقدم لذات الجائزة أكثر من  ال يجوز -
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 د.يجوز التقدم لجائزة الجامعة التقديرية/ التشجيعية مرة ثانية في حالة إضافة انتاج علمي جدي -

 لكل جائزة. أكثر من مرةماجيستير  أومعة ألفضل رسالة دكتوراه ال يجوز التقدم لجائزة الجا -

دنى لحد األالجوائز الجامعة العلمية ويتم منحه إذا تجاوز مجموع درجاته  المرشح الوحيديجوز قبول أوراق  -

 ة.المحدد للجائز

تهم أو ء رئاسالعلمية أثناال يجوز ترشح رئيس وأعضاء مجلس الجامعة وكذلك أعضاء اللجنة العليا لجوائز الجامعة 

  عضويتهم لتلك المجالس واللجان.

  

              : ) مواعيد التقدم والمنح6المادة (

لموعد غايته أخر شهر نوفمبر على أن تعلن نتائج يتم اإلعالن عن جوائز الجامعة في خالل شهر أكتوبر من كل عام 
 تحكيم الجوائز خالل النصف األول من العام التالي . 

  

  : ) إجراءات التقدم7المادة (

 بالنسبة لجائزة اإلبداع:  -أ

 تم الترشيح من رئيس الجامعة أو نواب رئيس الجامعة أو مجالس كليات الجامعة.ي  -          

 بالنسبة لجائزتي األداء المتميز والعطاء:  -ب

 يتم الترشيح لهما من قبل مجلس الجامعة -

  بالنسبة للجوائز العلمية: -ج

طريق   ات أو عنسواء عن طريق مجالس الكلي مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثإلى يتم التقدم  -

 المرشح ذاته مباشرة.

 ة:يجب أن يستوفى ملف التقدم لجائزة الجامعة التقديرية / التشجيعية البيانات التالي -

 طلب التقدم. . 1
 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان. . 2
 إقرار بتوافر الشروط العامة للجوائز              . 3
 ملفات يحتوي كل ملف على األوراق اآلتية:) 3عدد ( . 4

 .السيرة الذاتية وتتضمن التدرج العلمي والوظيفي 

 .سجل الوظائف القيادية 
 .المشاركة في األنشطة الطالبية 
 .النشاط الجامعى 

  قها في بت تطبيفيها المتقدم ويشترط التقدم بما يثقائمة المشروعات والبحوث التطبيقية التي شارك
 أحدى الجهات البحثية وأن يكون دور المتقدم فيها واضحا.

  نبذه مختصرة عن كل بحث يوضح فيها نواحي اإلبتكار واإلفادة منه في ميدان التطبيق العلمي
 والعملي.
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 .قائمة اإلشراف على الرسائل العلمية التي ُمنحت وكذلك الجارية 
 دوات والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تم حضورها وعضوية الجمعيات العلمية.الن 
 .(وتشمل على عناوين البحوث المنشورة وتاريخ ومكان النشر) قائمة اإلنتاج العلمي 
 مية فيتوضح األبحاث المنشورة باسم جامعة الزقازيق وكذلك األبحاث المستخلصة من رسائل عل 

 Highly Cited Researchersكان الباحث ضمن  قائمة منفصلة وإيضاح إن
 .األنشطة التي تمت بهدف تطوير العملية التعليمية 
 .األنشطة التي تمت بهدف تنمية الجامعة والمجتمع والبيئة 

 
  
 

 ورقة تحتوي على:  . 5
 ألعمال المميزة في مجال التخصص.ا -لتدرج العلمي والوظيفي ا -علمية المؤهالت ال -الوظيفة  -اإلسم 

  عاله.) اسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة إلكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم الموضحه أ3عدد ( . 6
  

 تالية:ات اليجب أن يستوفى ملف التقدم لجائزة الجامعة ألفضل رسالة دكتوراة / ماجستير البيان  

 طلب التقدم                                     . 1
 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان . 2
 إقرار بتوافر الشروط العامة للجوائز              . 3
 والتي تتضمن: الترشيح أوراق . 4
 .أوالً: بيانات خاصة بالمرشح 
 .ثانياً: النشر العلمي 

 .ثالثاً: القابلية للتطبيق 
 .رابعاً: الحداثة واإلبتكار 

 ورقة تحتوي على:  . 5
 ألعمال ا -مي والوظيفي التدرج العل -علمية المؤهالت ال - عنوان الرسالة باللغة العربية  –الوظيفة  -اإلسم 

  المميزة في مجال التخصص إن وجد.
 ) نسخ رسائل3عدد ( . 6
سخة عاله ون) اسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة إلكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم الموضحه أ3عدد ( . 7

 إلكترونيه من الرسالة .

  .نوفمبر أخر هترسل األوراق المطلوبة وفقاً للنموذج المرفق إلى أمانة الجوائز بالجامعة مباشرة في موعد غايت
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     : ) تشكيل لجان التقييم8المادة (

مية للجان العلاتقوم اللجنة العليا للجوائز بتشكيل لجان التقييم من ثالثة أعضاء من بين ستة أعضاء وذلك من أعضاء  - 
  الدائمة والمحكمين الحاليين و السابقين .

 على أن يتم ييملتشكيل لجان التقأو نائبه  هامن كل عام بناء على دعوة  رئيس ديسمبرخالل شهر اللجنة اجتماعا عقد ت - 
  . التقييم في خالل شهرين من وصول االنتاج العلمي للمحكمين

نح ئحة إلقراوفقاً لمعايير التحكيم المنصوص عليها بالال تعقد اللجنة اجتماعات للنظر في تقارير السادة المحكمين - ر م
  . خالل شهرين من وصول التقارير من المحكمين الجائزة أو حجبها

  تعلن نتائج تحكيم الجوائز خالل شهر أبريل من العام التالي . -
  : ) قيمة الجوائز9المادة (

 التالي: نحوجوائز الجامعة على القيمة تحدد  -
 

 جنية (خمسون ألف جنية) 50000  الجامعة لإلبداعجائزة   1

 جنية (خمسون ألف جنية) 50000  جائزة الجامعة لألداء المتميز  2

 جنية (عشرون ألف جنية) 20000  ةـجائزة الجامعة التقديري  3

 جنية (عشرة آالف جنية) 10000  ةـجائزة الجامعة التشجيعي  4

 (خمسة آالف جنيـة)جنيـة  5000  جائزة أفضل رسالة دكتوراة  5

 جنيـة (ثالثة االف جنيـة) 3000  جائزة أفضل رسالة ماجستير  6

  

  

  : ) القواعد المنظمة للتقييم01المادة (

 .يتم التقييم من خالل االستمارات المرفقة للتحكيم لكل جائزة من الجوائز الممنوحة  

 . يتم منح الجائزة للحاصلين على أعلى مجموع في الدرجات  

  ناصفة % من مجموع الدرجات تمنح الجائزة م1في حالة تقارب درجات األول والثاني في حدود ال تتجاوز

 بينهما 

  هادة تقديرالدرجات يمنح الثالث ش% من مجموع 1في حالة تقارب درجات الثاني والثالث في حدود ال تتجاوز. 

 . وضع حد أدنى لدرجات الحصول على جوائز الجامعة العلمية 
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 ي للحص د األدن ى الح ح عل ل المرش ب أن يحص ة يج ة التقديري ائزة الجامع ى ج وع  85ول عل ن مجم % م

 الدرجات

  من مجموع 75للحصول على جائزة الجامعة التشجيعية يجب أن يحصل المرشح على الحد األدني % 

 الدرجات

 الدرجات % من مجموع 85للحصول على جائزة الجامعة ألفضل رسالة دكتوراه أن يحصل المرشح على .  

  ت% من مجموع الدرجا75للحصول على جائزة الجامعة ألفضل رسالة ماجستير أن يحصل المرشح على 

 بمتوسط  يكتفي في حالة عدم وصول أحد التقارير الخاصة بالسادة المحكمين الثالث ألي جائزة من جوائز الجامعة

 ر الجوائز .التقررين االثنين الواردين ويتم العرض على مجلس الجامعة إلقرا

 .اذا توافق رأي اثنين من المحكمين، فعلى اللجنة أن تعتد برأيهما 

 20جاوز ارق يتفي حالة أن يبتعد درجات أحد المحكمين الثالث عن الدرجة األقرب من ( الدرجتين األخرتين ) بف 

 ت إلى وضعلتي أدباألسانيد ا% من الدرجة اإلجمالية يتم استبعاد الدرجة البعيدة إال في حالة وجود تقرير وافي 

 الدرجة يوافق عليها اللجنة العليا للجوائز وفي هذة الحالة يتم أخذ متوسط الدرجات الثالث .

 ةل رض  لجن ا ع دم به طته المتق رض أنش وم بع ح أن يق ن  المرش ب م ا أن تطل وائز العلي الج

 ) أمام اللجنة العليا للجوائزPresntaionتقديمي ( ( 

 ب الجائزة ألسباب موضوعية في حج للجنة الحق .  

  : التظلمات) 11المادة (

ليا دراسات العامعة للإلى األستاذ الدكتور نائب رئيس الجبتظلم  الجامعة جوائزليتقدم المتضرر من قرار اللجنه العليا  

 ن منسبوعياد التماسة على ان يتم ذلك خالل ـــضعموضحا اسباب التظلم مصحوبا بكافة المستندات التى ت والبحوث

  دة التظلم . ل اسبوعين من تاريخ انتهاء ماعالن النتائج  ويتم البت في التظلم في خال تاريخ

  

  : ) مكافآت التحكيم21المادة (

ة ـــة للموافقـلجامعاتتقدم لجنة الجوائز باقتراح بقيمة مكافأة تحكيم الجوائز وتعرض على األستاذ الدكتور/ رئيس  -

  واإلعتماد.

 .اريةالسكرت األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بتحديد مكافأة مقابل حضور اجتماع لجنة الجوائز وأعماليقوم  -


