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كـلمـــــة
رئيـــــــس الجامعــــــة
فييإ ارييار السيافاييية العالمييية فييب مجييالم ال وييح العلمييب للسولي ي الج ي

ال يياملة لميظ ميية اا ا

الجامعإ من خالل أ لام تليية لتوليل علمإ قي لمؤشرام نسائج العملية ال وثية لالسعليميية قاميا الجامعية
بس جيع علمائها لحفز راقام الاا أعضا هيئة السدريس لمعيالنيه بميا ليديه مين امتانيام علميية للايير
علب هدى مياهج جديد إلثرا ال وح العلمإ بالجامعة لبغية اعدا قاط ك ير من اابويا السيإ يمتين ن يرها
فإ المجالم الدللية بهدف الوفاظ علب المتانة السإ حللسها جامعة اللاهر ك احد من أفضل  500جامعة علب
الماس ى العالمإ.
لفإ ارار هذه ال ث ة الخالقية أخيذم الجامعية عليب عاتلهيا السويديح المايسمر ان ي ة ال ويح العلميإ
لمن أهمها تعديل لئوة ج ائزها المسعد (السميز – السلديريية – السفي

العلميإ – الس يجيعية -الخسيرا) كيإ

ت اكب المسغيرام العالمية لل وح العلمإ لان ا ج ائز جديد لس جيع ال احثين علب اسسمرارية ال ويح العلميب
بالجامعة.

رئيس الجامعة
أ.د /محمد عثمان الخشت
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كــــــــلمــــــــة
نائب رئيس الجامعة
ل ئ ن الدراسام العليا لال و
يعس ر ال وح العلمإ أحد المهام ااساسية للجامعة فه الركيز ااساسيية للسيميية لالسليدم لالجامعية ل
تييدخر جهييدا فييإ توفي يز الاييا أعضييا هيئيية السييدريس علييب بييذل الجهييد لالع ييا فييإ جميييع مجييالم المعرفيية
لل ص ل الب حل الم تالم القسصيا ية لالجسماعيية السيإ ت اجيم المجسميع لالعميل عليب السيميية لاإلبيدا) فيإ
المجالم العلمية كافة.
لتلديرا للزمال المسميزين لالعمل علب رفع متانسه فليد رصيدم الجامعية عيد ا مين الجي ائز للس يجيع
علب بذل المزيد من الجهد لالرتلا بالعملية السعليمية لال وثية لالميافاة العالمية فإ ال وح العلمإ.
لفييإ هييذا الصييد ت ي تعييديل لئويية ج ي ائز الجامعيية لسهيئيية الفرصيية للييرا ين فييإ اللوييا بركييب السميييز
لالميافاة فإ أشرف ميدان له ميدان العل لال وح العلمإ لرفع راية بلدنا الو يب عالية خفاقة.

نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د /عبد الرحمن ذكري
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ملدمـــة
أ  -ن ـأ الجـ ائز:
تم إنشاء جوائز الجامعة المتعددة (التميز -التقديرية  -التفوق العلمي – التشجيعية -االختراع ) لكي تمنح للانادة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تقديرا ً لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العمليات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع،
وتشجيعا ً للمتميزين محهم الذين أسهموا بحشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليا ودولياً.
ولذا فقد وافق مجلس جامعة القاهرة علي اآلتي:
 -1إنشاء جوائز الجامعة التشجيعية للبحوث العلمية في 1981/5/31م.
 -2إنشاء جوائز الجامعة التقديرية في 1997/8/19م.
 -3إنشاء جوائز الجامعة للتفوق العلمي في 2005/2/23م.
 -4إنشاء جوائز الجامعة للتميز في 2005/2/23م.
 -5إنشاء جائزة الجامعة لالختـــراع 2009/9/29م.
 -6إنشاء جائزة نجيب محفوظ لإلبداع األدبي والفكري في 2017 /7 /30م.
 -7إنشاء جائزة األميرة فاطمة في 2018 /9 /30م.
ولقد تم وضع لوائ تتضمن آلينات التقندم والتقينيم والمنح لهنذو الجنوائز ،وينتم تطنوير هنذو اللنوائ دورينا ً وفقنا ً
لمقتضيات كل مرحلة وبما يتواكب مع التوجهات العالمية للبحث العلمى.
ب  -الغرض من ج ائز جامعة اللاهر :
-

تكريم األساتذة المرموقين الذين تخطى عطاؤهم المتميز الحدود التقليدية لرسالة أستاذ الجامعة.
تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين لهم دور مميز فى رفعة الجامعة والوطن.
تكننريم أعضنناء هيئننة التنندريس الننذين حققننوا إنجننااات متميننزة فننى البحننث العلمننى والعمليننة التعليميننة وخدمننة
المجتمع.
تشجيع شباب أعضاء هيئة التدريس الحابغين فى المجالين البحثى والتعليمى.
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تيظ الالئوة الم ا اآلتية:

ما ( : 1ت تيل مجلس ج ائز جامعة اللاهر
-

يشكل مجلس جوائز جامعة القاهرة على الححو التالي:
رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتحمية البيئة
سبعة من الاادة عمداء كليات ومعاهد الجامعة يختارهم رئيس الجامعة
ثالثة من أعضاء هيئنة التندريس ذوا الخبنرة منن الحالنلين علنى جنوائز الدولنة
(الحيل أو التقديرية) أو جنوائز الجامعنة (التمينز – التقديرينة) أو منن تقلند وظنائ
قيادية (واير – رئيس جامعة).
أمين عام الجامعة
مدير عام البحوث

رئياـــــــــــا ً
نائبـــا ً للرئيس
عضــــــــــــواً
عضـــــــــــواً
أعضــــــــــاء
أعضـــــــــاء
عضــــــــــواً
عضــــــــــواً

على أن يراعى في التشكيل تمثيل جميع القطاعات األكاديمية داخل المجلس  ،ويعاد تشكيل المجلس كل ثنالث سنحوات ،ويحنق
لرئيس المجلس دعوة من يراو لحضور المجلس.

ما ( : 2ال رلر العامة ال اجب ت افرها فب المسلدم
)1
)2

)3

)4
)5

)6
)7
)8

ال يجوا لكل من أعضاء مجلس الجوائز وأعضاء مجلس جامعنة القناهرة أثحناء تنوليهم محالنبهم اةدارينة أن يتقندموا
ألي من جوائز الجامعة.
أال يتضننمن اةنتننا العلمننى المتقنندم لحيننل أي مننن جننوائز الجامعننة إنتاجنا ً سننبق للمتقنندم أن حصننل بموجبننى علننى جننائزة
محلية أخرا سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم إقرار بذلك  ،وفى حالة ثبوت عدم لنحة االقنرار ينتم
سحب الجائزة والحرمان من حق التقدم ألا من جوائز الجامعة لمدة عامين .
ال يجوا التقدم لحيل أكثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام أو التقدم لحيل أا من جوائز الجامعة قبنل منرور
خماة أعوام على األ قل من آخر مرة تم الحصول فيها على جنائزة منن جنوائز الجامعنة علنى أن ينتم توضني اةنتنا
العلمى الجديد خالل هذو األعوام الخماة.
يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة عحد التقدم لحيل الجائزة.
أن يكون المتقدم قائما ً بواجباتى الوظيفية بجامعة القاهرة عحد التقدم لحيل الجائزة وال يكون محتندبا إنتندابا ً كلينا ً او معنارا ً
الحدا الجهنات  ،ويانم للمحتندب إنتندابا جزئينا ً ةحندا الجهنات أن يتقندم لحينل الجنائزة فنى حالنة عندم شنغلى محصنبا ً
إداريا فى الجهة المحتدب اليها .
في حالة نيل المتقدم بذات اةنتا العلمي فني نفنس العنام أحند جنوائز الدولنة باةضنافة إلني أحند جنوائز الجامعنة علينى
التحاال عن أحداهما وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.
فى حالة تكرار اةنتا العلمى للمتقدمين لجوائز الجامعة يتم عرض اةنتا العلمى لايادتهم على لجحة واحندة لتحديند
دور كل متقدم ومقدار مااهمتى فى اةنتا العلمى .
عدم وقوع أية جزاءات على المتقدم وعلى سيادتى تقديم إقرار بذلك  ،وفى حالة ثبوت عدم لحة اةقنرار ينتم سنحب
الجائزة والحرمان من حق التقدم ألا من جوائز الجامعة لمدة عامين.

ما ( : 3اجرا ام السلدم:







يتم اةعالن لدا كليات ومعاهد الجامعة عن التقدم لحيل جوائزها خالل المدو من أول أكتنوبر حتنى آخنر يحناير منن نفنس
العام.
يتم تقديم الماتحدات المطلوبة لإلدارة العامة للبحوث مباشرة.
تتننولى اةدارة المختصننة مراجعننة مل ن المتقنندم فننى ضننوء الالئحننة التننى تننحوم الشننروط الواجننب توافرهننا فننى المتقنندم
ومتطلبات التقدم وذلك خالل أسبوع من تاريخ التقدم.
فى حالة وجود أي أسباب تؤدا الى عدم قبول مل المتقدم يتم ارجاع المل الى المتقدم السنتكمال وإعنداد الملن وفقنا ً
للمطلوب واعادة تقديمى خالل أسبوع آخر.
يتم عرض الملفات المقبولة على المكتب الفحى للمراجعة الحهائية.
بعد ورود نتائج التحكيم يتم عرضها على المكتب الفحى العداد تقرير فحى عن نتائج المحكمين والمرشنحين لحينل جنوائز
الجامعة تمهيدا ً للعرض واالعتماد من مجلس الجوائز ومجلس الجامعة.
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ما ( : 4مس ل ام السلدم -:
مس ل ام السلدم ( للمجالم الناانية لالجسماعية
لورتان فوتوغرافيتان حديثتان.
عدد  6ملفات تتضمن ما يلي-:
 استمارة التقدم وفقا ً للحموذ المعد لذلك على الموقع اةلكترونيhttp://gsrd.cu.edu.eg: الايرة الذاتية للمتقدم معتمدة من الكليةً
 -قائمة معتمدة من الكلية لألبحاث العلمية المحشورة دوليا (بأسم جامعة القاهرة كجهة عمل أولي) فى :

-

مجالت مدرجة فى Clarivate / IsI
مجالت مدرجة فىscopus
مجالت مدرجة ضمن قواعد بيانات أخرا دولية.
مجالت محلية معترف بها من المجلس األعلى للجامعات Clarivate /
 Impact Factorللمجلة من موقع (ISI ) Thomsonللبحث اذا كان لى Impact Factor

-

بالحابة جوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية :يتم تقديم البحوث المحشورة دوليا ً ( )Full Paperخالل الخمس سحوات الاابقة
لتاريخ التقدم لتلك الجوائز .
فى حالة عدم أستكمال الماتحدات المقدمى يمح المقدم فرلة أسبوع ألستكمال أوراقى.
وفى حال ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة سيتم أستبعاد أوراق المتقدم لحيل الجائزة بعد المراجعة من اةدارة العامة للبحوث
والمكتب الفحى للقطاع على أال يحق لى التقدم لحيل أحدا جوائز الجامعة لمدو عامين.
قائمة معتمدة بالمدرسة العلمية تتضمن(:استحداث مجال بحثي – تمويل انشطة ودراسات بحثية -إنشاء معامل) .
قائمة معتمدة باةشراف على الرسائل العلمية.
قائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة بها كمتحدث أو مـشارك ببحــث أو  Posterاو مقال محشور .
قائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية واالنضمام لهيئات نشر دولية ودورو بها .
قائمة بالمؤلفات من غير كتب التدريس .
قائمة معتمدة باالنجااات فى مجال اثراء الحياة العلمية والثقافية ( حركة الترجمة  -الترجمة اواالشارة الى مؤلفاتى فى اللغات
االخرا – انشاء وتحرير مجالت علمية – استحداث وحدات علمية بحثية – كتابات ومقاالت علمية بوسائل االعالم ) .
قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية (نوام ساعات معتمدة – برامج دراسية ماتحدثة – المشاركة فى الجودة واالعتماد )
قائمـى معتمـدو بانشطـة خدمـة المجتمـع وتحمية البيـئى على ماتـوا الدولة (المحافوــة – الحــى ) .
قائمة معتمدة بالوظائ القيادية ( الدولـــة  -الجــامعة  -الكلية ) .
افادة بالقيام بواجبات المتقدم الوظيفية كعضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة عحد التقدم لحيل الجائزة  ،وأن سيادتى ليس محتدبًا انتدابا ً
كليا ً أو معارا ً ةحدا الجهات.
اسطوانة مدمجة تحتوا على ناخة إلكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم ألا جائزة من جوائز الجامعة.
 جميع الملفات المقدمة الا من الجوائز يكون مل محها بى جميع ألول األوراق وموثق ومعتمد وباقى الملفات ((copyجميع األوراق والملفات المقدمة ألا جائزة ال ترد مطلقًا.

-

مس ل ام السلدم ( للمجالم ال يعية
لورتان فوتوغرافيتان حديثتان.
عدد  6ملفات تتضمن ما يلي:
 استمارة التقدم وفقا ً للحموذ المعد لذلك على الموقع اةلكترونيhttp://gsrd.cu.edu.eg: الايرة الذاتية للمتقدم معتمدة من الكليةً
ً
 قائمة معتمدة من الكلية لألبحاث العلمية المحشورة دوليا للمتقدم موضحا بها تبعيتى لجامعة القاهرة كجهة عمل أولي ( التضمن االبحاث  Posterاو  Abstractاو الحشر بالمؤتمرات الدولية ) لألبحاث العلمية المحشورة دوليا ً فى :
 دوريات مدرجة في Clarivate / ISI Web of Knowledge دوريات مدرجة في Scopus دوريات غير مدرجة في القواعد السابقة -األبحاث المنشورة محليا ً وإقليميا ً

ويوض قرين كل بحث البيانات اآلتية -:
  Citation indexمن موقع Scopus-3-

-

  Impact Factorللملالة من م قع Clarivate / (ISI ) Thomson الترقيم الدولى ( ISSNللمجلة المحشورة بها المقالة .  H-indexلمجمل اةنتا العلمى للمتقدمً
بالحابة جوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية :يتم تقديم البحوث المحشورة دوليا ( Full Paperخالل الخمس
سحوات الاابقة لتاريخ التقدم لتلك الجوائز .
فى حالة عدم استكمال الماتحدات المقدمة يمح المقدم فرلة أسبوع ألستكمال أوراقى.
وفى حال ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة سيتم أستبعاد أوراق المتقدم لحيل الجائزة بعد المراجعة من اةدارة العامة
للبحوث و المكتب الفحى للقطاع على أال يحق لى التقدم لحيل أحدا جوائز الجامعة لمدو عامين .
قائمة معتمدة بالمدرسة العلمية تتضمن ( استحداث مجال بحثي – تمويل مشروعات بحثية -إنشاء معامل )
قائمة معتمدة بالمشروعات البحثية التطبيقية (كباحث أساسى او مشارك – جهة التمويل – الجهات الماتفيدة محها) ،وما
يفيد التوسع التطبيقى لهذو المشروعات او الحتائج التطبيقية القابلة للتاويق .
قائمة معتمدة باةشراف على الرسائل العلمية.
قائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة بها كمتحدث أو مشارك ببحث أو  Posterأو مقال محشور .
قائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية واالنضمام لهيئات نشر دولية ودورو بها .
قائمة بالمؤلفات من غير كتب التدريس .
قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية (نوام ساعات معتمدة – برامج دراسية ماتحدثة – الجودة واالعتماد )
قائمـى معتمـدو بانشطـة خدمـة المجتمـع وتحمية البيـئى على ماتـوا الدولة (المحافوــة – الحــى )
قائمة معتمدة بالوظائ القيادية ( الدولـــة  -الجــامعة  -الكلية ) .
افادة بالقيام بواجبات المتقدم الوظيفية كعضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة عحد التقدم لحيل الجائزة  ،وأن سيادتى ليس
محتدبا إنتدابا ً كليا ً او معارا ً الحدا الجهات.

 -جميع االبحاث المقدمة الا جائزة تكون باسم جامعة القاهرة

 يرفق أسطوانة مدمجة تحتوا على ناخة إلكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم ألا جائزة من جوائز الجامعة.-

بالحابة لجوائز الجامعة لالختـراع :

-

يتم تقديم شهادات براءة االختراع المعتمدة من جهة محلية أو دولية  ،وكذلك العقد واالتفاق فى حالة وجود جهة محفذة
لالختراع.
البد ان يذكر اسم جامعة القاهرة فى براءة االختراع وهذا شرط اساسى للتقدم ( يمكن قبول براءات االختراع بأسم
لحدوق العلوم أو أكاديمية البحث العلمي و التكحولوجيا فقط)
 جميع الملفات المقدمة ألي من الجوائز يكون مل محها بى جميع ألول األوراق وموثق ومعتمد وباقى الملفات((copy
جميع األوراق والملفات المقدمة ألي جائزة ال ترد مطلقا.

-

ما ( : 5ج ائز الجامعة
ألل  :ج ائز السميز ( 7ج ائز

قيمة الجائزة  200.000جحيى مصرا لكل جائزة ،ويمح من يحصل عليها شهادة تقدير.
تمح الجامعة جوائز التميز فى المجاالت اآلتية:
 )1العلوم اةناانية والتربوية
 )2العلوم االجتماعية
 )3العلوم األساسية
 )4العلوم الهحدسية
 )5العلوم الطبية والصيدلية
 )6العلوم البيحية ومتعددة التخصصات وعلوم الماتقبل :وتشمل كافة التخصصات البيحية والمتعددة
على أن ترتبط إنجااات وأبحاث المتقدم فى أحد ما يلى:
 مجاليين بحثيين مختلفين.
 تخصصين مختلفين على ماتوا قامين أو كليتين.
 مجال بحثي مشترك يربط بين عدد من الكليات.
 أحد العلوم التكحولوجينة الحديثنة علنى سنبيل المثنال ولنيس الحصنر – – Nanotechnology – Bioinformatics
علوم الفضاء – االستشعار عن بعد– التكحولوجيا الحيوية .Biotechnology
 )7العلوم التكحولوجية المتقدمة( :يتضمن اةنتا العلمى المتقدم التطبيقات التكحولوجية فى المجال)
شرلر ج ائز السميز:
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)1
)2
)3
)4

أن يكون المتقندم منن بنين الانادة األسناتذة العناملين والمتفنرغين بالجامعنة ،وأن يكنون قند أمضنى عشنر سنحوات علنى
األقل بجامعة القاهرة في درجة أستاذ.
أن يكون قد قام بأعمال لتطوير التعليم والبحث العلمي وتحمية المجتمع باسم جامعة القاهرة.
أن يكون لاحب مدرسة علمية وبحثية ذات اتجاو متميز ،ولها أثر واض في األجيال المتتالية.
أال يكون قد سبق لى الحصول على جائزة مبارك أو الحيل اوجائزة الجامعة للتميز .

ثانيا :الج ائز السلديرية ( 9ج ائز

قيمة الجائزة  100.0000جحيى مصرا ،ويمح من يحصل عليها شهادة تقدير.
تمح الجامعة جوائز تقديرية فى المجاالت اآلتية:
 )1العلوم اةناانية والتربوية
 )2العلوم االجتماعية
 )4العلوم األساسية
 )4العلوم الهحدسية
 )5العلوم الطبية والصيدلية
 )6العلوم البيحية ومتعددة التخصصات وعلوم الماتقبل :وتشمل كافة التخصصات البيحية والمتعددة
على أن ترتبط إنجااات وأبحاث المتقدم فى أحد ما يلى:
 مجاليين بحثيين مختلفين.
 تخصصين مختلفين على ماتوا قامين أو كليتين.
 مجال بحثي مشترك يربط بين عدد من الكليات.
 أحد العلوم التكحولوجينة الحديثنة علنى سنبيل المثنال ولنيس الحصنر – – Nanotechnology – Bioinformatics
علوم الفضاء – االستشعار عن بعد– التكحولوجيا الحيوية .Biotechnology
 )7العلوم التكحولوجية المتقدمة( :يتضمن اةنتا العلمى المتقدم التطبيقات التكحولوجية فى المجال)
 )8اةبداع الفكرا واألدبى( :بالحابة لجائزة الجامعة التقديرية المخصصة لألديب نجيب محفوظ)
 )9األميرة فاطمة( :بالحابة لجائزة الجامعة التقديرية المخصصة لألميرة فاطمة)
شرلر ج ائز الجامعة السلديرية:
 )1أن يكون المتقندم منن بنين الانادة األسناتذة بجامعنة القناهرة ،وأن يكنون قند أمضنى خمنس سنحوات علنى األقنل بجامعنة
القاهرة في درجة أستاذ.
 )2أن يكنون قنند سناهم فنني تطنوير الجامعننة علمينا ً وأكاديمينا ً وخدمننة المجتمنع باسننم جامعنة القنناهرة  ،ولنى مدرسننة علميننة
وبحثية متميزة و لى إنجاا في المواقع القيادية.
 )3إال يكننون قنند سننبق لننى الحصننول علننى جننائزة مبننارك أو جننائزة الحيننل او جننائزة الدولننة التقديريننة اوجننائزة الجامعننة
التقديرية.
شرلر جائز نجيب موف ظ لإلبدا) اا بإ لالفتري:
)1
)2
)3
)4

أن يكون المتقدم من بين الاادة األساتذة بجامعة القاهرة.
أن يكون لى إسهامات واضحة في األدب والفكر.
أن يكنون قنند سناهم فنني تطنوير الجامعننة علمينا ً وأكاديمينا ً وخدمننة المجتمنع باسننم جامعنة القنناهرة  ،ولنى مدرسننة علميننة
وبحثية متميزة و لى إنجاا في المواقع القيادية.
أال يكون قد سبق لى الحصول على جائزة مبارك أو جائزة الحيل أو جائزة الدولة التقديرية.

ثالثا :ج ائز السف

العلمإ ( 8ج ائز

قيمة الجائزة  50.000جحيى مصرا ،ويمح من يحصل عليها شهادة تقدير.
تمح الجامعة جوائز التفوق العلمى فى المجـاالت التالية :
 )1العلوم اةناانية والتربوية
 )1العلوم االجتماعية
 )2العلوم األساسية
 )3العلوم الزراعية
 )4العلوم الهحدسية
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 )5العلوم الطبية والصيدلية
 )6العلننوم البيحيننة ومتعننددة التخصصننات وعلننوم الماننتقبل :وتشننمل كافننة التخصصننات البيحيننة والمتعننددة ،علننى أن تننرتبط
إنجااات وأبحاث المتقدم فى أحد ما يلى:
 مجاليين بحثيين مختلفين.
 تخصصين مختلفين على ماتوا قامين أو كليتين.
 مجال بحثي مشترك يربط بين عدد من الكليات.
 أحد العلوم التكحولوجينة الحديثنة علنى سنبيل المثنال ولنيس الحصنر – – Nanotechnology – Bioinformatics
علوم الفضاء – االستشعار عن بعد– التكحولوجيا الحيوية .Biotechnology
 )8العلوم التكحولوجية المتقدمة( :يتضمن اةنتا العلمى المتقدم التطبيقات التكحولوجية فى المجال)
شرلر ج ائزالسف العلمإ:
 )1أن يكون قد ساهم فى تطوير الجامعة علميا ً وأكاديما ً وفي مجال خدمة المجتمع بأسم جامعة القاهرة.
 )2األبحاث المقدمة للجائزة تكون بأسم جامعة القناهرة وأن تكنون قند تنم نشنرها خنالل الخمنس سنحوات الانابقة متضنمحة
سحة التقدم.
 )3اال يكون قد سبق لنى الحصنول علنى جنائزة الدولنة التقديرينة أو جنائزة الدولنة للتفنوق أو جنائزة الجامعنة التقديرينة أو
جائزة الجامعة للتفوق.
 )4اال يزيد عمر المتقدم عن  50خماون عاما ً وقت التقدم للجائزة
رابعا :ج ائز الس جيعية ( 26جائز

قيمة الجائزة  30.000جحيى مصرا ،ويمح من يحصل عليها شهادة تقدير.
تمح الجامعة جوائز تشجيعية فى المجـاالت اآلتية :
المجال
العلوم اةناانية والتربوية
العلوم االجتماعية
العلوم الزراعية
العلوم الطبية
العلوم الهحدسية
الرياضيات
الفيزياء
الجيولوجيا
الكيمياء
البيولوجى

عد الج ائز
الممي حة
1
1
4
4
4
2
2
2
3
3

شرلر ج ائز الجامعة الس جيعية :
ً
 1أن يكون المتقدم من بين الاادة أعضاء هيئة التدريس ( على أال يزيد عمر المتقدم عن  40أربعين عامنا وقنت التقندم
للجائزة).
 )2األبحاث المقدمة للجائزة تكون بأسم جامعة القاهرة وأن تكون قند تنم نشنرها خنالل الخمنس سنحوات الانابقة متضنمحة
سحة التقدم.
 )3أن يكون قد ساهم بإنتا علمي متميز باسم جامعة القاهرة.
 )4اال يكون قد سبق لنى الحصنول علنى جنائزة الدولنة للتفنوق أو جنائزة الجامعنة للتفنوق أو جنائزة الدولنة التشنجيعية أو
جائزة الجامعة التشجيعية.
 )5أن تكون جميع األبحاث المقدمة للجائزة باسم جامعة القاهرة.
 )6أال يتضمـن اةنتا العلمي إنتاجـا ً سبـق للمتقـدم أن حصـل بموجبى على جائزة محلـية أخرا ،سواءا ً من الجامعنة أو
خارجها .
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خاماا :جائز الخســـرا)

قيمة الجائزة 20.000جحية مصرا ،ويمح من يحصل عليها شهادة تقدير وميدالية البحث العلمى.
تمح الجامعة جائزة لكل من حصل على براءة اختراع وتحطبق عليى الشروط .
شرلر ج ائز الخســـرا):
 )1أن يكون المتقدم من بين الاادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
 )2أن يكون حالالً على براءة االختراع (محليا ً ـ دولياً).
 )3أن تكون براءة اةختراع بأسم جامعة القاهرة ( يمكن بون ب ون تا تال تراعن تا
تلعيو ل جي

لعو

سن ننوق ا تلومن

أ أي قيمينب تل لنل تلوممن

مع ج موب تلق هاة).

 )4أن تكون براءة اةختراع المقدمة للجائزة تم الحصول عليها فى نفس سحة التقدم أو العام الاابق لها.

ما ( : 6الل اعد الميظمة للسليي :
)1

)2
)3

)4
)5
)6
)7

يعقد مجلس الجوائز اجتماعى خالل شهر فبراير من كنل عنام الختينار المحكمنين منن الانادة الحالنلين علنى جنوائز
مبننارك و الحيننل والدولننة التقديريننة وجننائزتى التميننز والجامعننة التقديريننة واالسنناتذة ذوا الخبننرة مننن داخننل الجامعننة
وخارجها وفقا ً لآللية التى يقرها مجلس الجنوائز علنى اال يزيند عندد المحكمنين منن داخنل الجامعنة عنن ثلنث اعضناء
لجان التحكيم.
يصدر قرار من رئيس الجامعة بتشكيل المحكمين فى المجاالت المختلفة.
يتم ارسال اوراق الاادة المتقدمين الى المحكمين فى كل تخصص الجنراء التحكنيم وفقنا ً لمعنايير كنل جنائزة (الحشناط
العلمنى  -الحشناط األكنناديمى والخندمى) ،علنى ان تننوافى اةدارة العامنة للبحننوث بالتقنارير الفردينة بعنند اسنتيفائها مننن
المحكمين.
تقوم اةدارة العامة للبحوث بعرض بيانات ونتائج التحكيم على المكتب الفحى للبحوث لمراجعتها .
فى حالة ايادة او نقص تقييم احد المحكمين عنن متوسنط تقينيم بناقى المحكمنين بحانبة  %15ينتم التغاضنى عنن تقينيم
سيادتى واألخذ بمتوسط باقى المحكمين فى االقرار بأحقية المتقدم فى الجائزة من عدمى.
يتم عرض الحتائج على مجلس الجوائز الذا يولى بمح الجائزة او حجبها.
تعرض قرارات مجلس الجوائز على مجلس الجامعة لالعتماد .

 )8يتم مح جوائز الجامعة المختلفة وفقا ً الولوية الترتيب فى التقييم ويشترط تحقيق الحد االدنى لحيل الجنائزة وهنو علنى
الححو التالى :
أ % 65 -بالحابة لجوائز التفوق والتشجيعية لقطاعى العلوم االناانية والتربوية واالجتماعية
ب %70 -لباقى جوائز الجامعة
 )9يجوا مح الجوائز محالفة فى حالة أن يكون الفارق بين المرشحين لحيل الجائزة ال يزيد عن .%1
 )10تتم عملية التقييم وفق المعايير المدرجة لكل جائزة.

تصرف متافآم السوتي علب اليو السالب :
 يصرف لكل محكم مكافأة نوير تحكيم كل مل حاب الجهد المبذول وذلك على الححو التالــى :
 oجائزتى التميز والتقديرية (مجمل اعمال المتقدم )  1500جحيها ً للمحكم الواحد .
 oجوائز التفوق (اعمال محددة للمتقدم )  1250جحيها ً للمحكم الواحد .
 oجوائز التشجيعية واالختراع (اعمال محددة للمتقدم )  1000جحيها ً للمحكم الواحد .
o
 تالم نتائج التحكيم لإلدارة المختصة فى مدو اقصاها أسبوعين من تاريخ استالم الملفات .
 فى حالة تأخير تاليم نتائج التحكيم لمدة أسبوع عن المواعيند المحنددة لنذلك ينتم خصنم  %50منن قيمنة مكافنأة التحكنيم  ،وفنى حالنة
استمرار التأخير لمدة أسبوع آخر يتم استبدال المحكم .

تصرف متافآم الاا الفائزين بج ائز الجامعة المسعد لكذا متافآم الاا الموتمين لاللائمين بإجرا
العدا لالسوضير لعرض ليسائج خصما علب ميزانية الجامعة الاي ية.
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ج ائز الدللة
)1
)2

)3
)4
)5

تتولى مجالس الكليات والمعاهد موافاة إدارة الجامعة بمرشحيها (ترشي واحد لكل مجال ) لحيل جوائز الدولنة (الحينل
– التقديرية – الرواد – المرأة التقديرية).
يحق للاادة االساتذة اعضاء هيئة التدريس الحاللين على جائزة الدولة التقديرية او علنى جنائزة الجامعنة (التمينز –
التقديرية) التقدم مباشرة الى إدارة الجامعة للترش لحيل جائزة الدولة (الحيل)  ،ويحق للحاللين على جائزة الجامعنة
(التميز – التقديرية) التقدم مباشرة الى إدارة الجامعة للترش لحيل جائزة الدولة التقديرية فقط .
يتم عرض كافى الترشيحات على مجلس الجوائز لدراسة ملفات كافة المرشحين الختيار مرش واحند فنى كنل مجنال
ليمثل جامعة القاهرة وعرض توليات على مجلس الجامعة لالعتماد.
يحق لمجلس الجامعة اعتماد توليات مجلس الجوائز كاملة او بعضها او اختيار ممثلين لجامعة القاهرة لحينل جنوائز
الدولة من خار المرشحين من مجالس الكليات والمعاهد أو مجلس الجوائز.
يتم التقدم شخصيا ً لحيل جوائز الدولة (التفوق – التشنجيعية ) مباشنرة النى الجهنة المانحنة (اكاديمينة البحنث العلمنى –
المجلس االعلى للثقافة ) دون الحاجة الى ترشي الجامعة.
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إقـــــــــرار
أقر أنا /
......................................................................................................................
المتقدم لجائزة الجامعة  .........................فى مجال  ....................لعام
.............................
قد اطلعت على شروط ا لتقدم للجائزة ،وأن المستندات المقدمة لنيل الجائزة بياناتها صحيحة وينطبق عليها كافة ما ورد من
شروط ،وفى حالة اتضاح عدم انطباق الشروط يسقط حقي فى الترشيح للجائزة ،وأنه في حالة نيل الجائزة وحصولي على
أي جائزة أخرى بنفس اإلنتا العلمي في نفس العام ألتزم بالتنازل عن إحداها ،وموافق على أن جميع األوراق والملفات
المقد مة للجائزة ال ترد مطلقا.
ً
تحريرا في / / :

20م
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