قطاع الدراسات العليا والبحوث

لوائح اجلوائز العلمية

مادة ( :)1تشكيل اللجنة العليا لجوائز الجامعة:
تشكل اللجنة العليا بقرار من أ.د /رئيس الجامعة على النحو التالي :
رئيساً
 رئيس الجامعة
نائب الرئيس
 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
عضواً
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
عضوًا
 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
 اثنان من السادة عمداء الكليات (ويختارهما مجلس الجامعة)
أعضاء
(أحدهما يمثل الكليات العملية واآلخر يمثل الكليات النظرية )
 ثالثة من السادة وكالء الكليات للدراسات العليا والبحوث
أعضاء
(يختارهم مجلس الجامعة)
عضوًا
 مدير عام الدراسات العليا والبحوث
عضواً
 مدير ادارة البحوث
ويعاد تشكيل اللجنة كل ثالث سنوات ،ويحق لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اللجنة.
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وتنبثق عن اللجنة العليا األمانة الفنية للجنة وتشكل بقرار من أ.د /رئيس الجامعة على النحو
التالي:
رئيساً
 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
أعضاء
 ثالثة من أعضاء اللجنة (بناءً على ترشيح اللجنة العليا)
عضواً
 مدير عام الدراسات العليا والبحوث
عضواً
 مدير إدارة البحوث
وتكون مهامها على النحو التالي:
 استقبال الملفات المتقدمة للجوائز والتأكد من انطباق الشروط.
 مراجعة ملفات المتقدمين للجوائز والتأكد من استيفاء ملفات المرشحين لمتطلبات الجائزة
المتقدم اليها المرشح وفقا لمعايير وأحكام الالئحة المنصوص عليها.
 إعداد قواعد مفاضلة عامة ومراجعة واعتماد قواعد المفاضلة الخاصة بكل كلية فيما يخص
كل جائزة والنظر فيها تمهيدا لموافقة مجلس الجامعة عليها.
 مراجعة ملفات المرشحين لكل كلية على كل جائزة والنظر في مدى توافق الترشيحات مع
الشروط وقواعد الترشح والمفاضلة العامة والخاصة.
 تحديد ملفات المرشحين المطابقة ألحكام الئحة الجوائز ورفع المستوفى منها إلى اللجنة العليا
ثم تمهيدا للتحكيم من ثالثة أساتذة متخصصين من خارج الجامعة.
 استقبال نتائج التحكيم واعداد تقرير بأسماء المرشحين الفائزين طبقا للنتائج الواردة من لجان
التحكيم وطبقا ألحكام الئحة الجوائز بالجامعة لالعتماد من اللجنة العليا للجوائز ،تمهيدا
للعرض على مجلس الجامعة.
 في حالة وجود فروق كبيرة (أكثر من  )%51بين مجموع درجات أحد المحكمين والمحكمين
اآلخرين أن تقوم اللجنة باستبعاد درجات المحكم المختلف ويؤخذ متوسط درجتي المحكمين
المتقاربين .ويتعين لنيل الجائزة الحصول على حد أدنى  %07في التقارير الفردية بمتوسط
اليقل عن .%01
 يتعين الحصول على  %07على األقل في الجانب األكاديمي واألنشطة الجامعية.
 يتم تحكيم الرسائل العلمية لجوائز الجامعة ألحسن الرسائل في درجتي الدكتوراه والماجستير
الممنوحة من جامعة دمياط وفقا للبحوث المنشورة منها ووفقا للجانب األكاديمي واألنشطة
الجامعية للمتقدمين على النحو التالي :يفضل العدد األكبر من البحوث المنشورة من الرسالة
في مجالت ذات معامل تأثير طبقا لحسابات  ،ISIوفي حالة التساوي تفضل رسالة المرشح
األعلى في معامل هيرش ) ،(H-indexوفي حالة التساوي يفضل المرشح األعلى في معدل
االستشهاد.
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 اعداد كتيب متكامل عن نتائج الجوائز سنويا يوثق أسماء الفائزين بجوائز الجامعة المختلفة
متضمناً ملخصات البحوث الفائزة وكذا الجوائز المحلية والدولية التي حصل عليها أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة واخر تصنيف دولي وصلت اليه الجامعة من خالل جهود أبنائها
المخلصين.
مادة ( :)2مجاالت منح الجوائز:
تمنح جامعة دمياط سنوياً الجوائز العلمية التالية تقديراً منها لجهود أبنائها من أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم تشجيعاً لهم على استمرار البحث العلمي بالجامعة:
 .5جائزة الجامعة التقديرية.
 .2جائزة الجامعة للتفوق العلمي.
 .3جائزة الجامعة لإلبداع العلمي.
 .4جائزة الجامعة التشجيعية.
 .1جائزة الجامعة ألحسن الرسائل في درجتي الدكتوراه والماجستير.
 .0جائزة الجامعة للنشر المتميز.
 .0جائزة الجامعة للحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم ()DSc
مادة ( :)3مواعيد التقدم والمنح:
 يتم فتح باب التقدم للترشح على جوائز الجامعة (التقديرية  -التفوق العلمي  -اإلبداع العلمي –
التشجيعية  -ألحسن الرسائل في درجتي الدكتوراه والماجستير) في أول شهر نوفمبر وحتى
اخر ديسمبر.
 ويتم فتح باب التقدم للترشح على جائزة الجامعة للنشر المتميز وجائزة الجامعة للحاصلين
على درجة الدكتوراه في العلوم ( )DScطوال شهر أبريل.
 تعلن نتائج تحكيم الجوائز العلمية خالل شهر يونيو التالي.
مادة ( :)4الشروط العامة للتقدم لجوائز الجامعة:
 يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل بالجامعة أثناء التقدم.
 يجب أال يكون قد وقعت على المتقدم جزاءات تأديبية اال اذا محيت.
 يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند االعالن عن الجائزة.
 ال يجوز ألعضاء مجلس جامعة دمياط أثناء توليهم مناصبهم اإلدارية أن يتقدموا ألى من هذه
الجوائز فيما عدا جائزة الجامعة للنشر المتميز وجائزة الحاصلين على درجة الدكتوراه في
العلوم (.)DSc
11 - 3

مت اعتماد الالئحة مبجلس اجلامعة رقم ( )96بتاريخ  - 6029/6/69آخر تعديل بتاريخ 6022/7/00

 ال يجوز ترشيح شخص واحد لجائزتين في العام نفسه ،كما ال يجوز لمن سبق حصوله
إلحدى الجوائز التقدم لها مرة أخرى.
 ال يجوز التقدم باإلنتاج العلمي ذاته ألكثر من جائزة في العام فيما عدا جائزة النشر العلمي
المتميز.
مادة ( :)5المستندات المطلوبة للتقدم لجوائز الجامعة:
أربعة ملفات مستوفاة تحتوى في احداها على أصل االوراق اآلتية:
 استيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية موضحاً به نوع
الجائزة المتقدم لها.
 عدد ( )2صورة شخصية حديثة.
 بيان حالة وظيفية معتمد.
 السيرة الذاتية معتمدة.
ال البحوث المنشورة والرسائل العلمية التي أشرف عليها.
 قائمة باإلنتاج العلمي شام ً
 إفادة بنسبة االقتباس لإلنتاج العلمي المقدم للحصول على إحدى الجوائز (لكل بحث من
البحوث المنشورة أو الرسائل العلمية) وبما ال يزيد عن  ،%21ويستثنى من ذلك البحوث
المنشورة في المجالت العلمية ذات معامل التأثير طبقًا لتصنيف .ISI
 قائمة بالمشروعات البحثية التي قام بها المرشح أو شارك فيها.
 قائمة بالمؤتمرات العلمية التي شارك فيها والندوات العلمية.
 التخصص الدقيق ،وعضوية اللجان العلمية ،األعمال العلمية ،الجوائز العلمية التي حصل
عليها.
 تدرج المناصب اإلدارية والقيادية التي توالها المرشح.
 اسطوانة مدمجة تحتوى على نسخة الكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم للجائزة.
 في حالة التقدم لجائزتي النشر العلمي ودرجة الدكتوراه في العلوم ( )DScفيكتفى بتقديم
المستندات الدالة على ذلك.
مادة ( :)6اجراءات التقدم لجوائز الجامعة من غير النشر العلمي والية االختيار:
 ترشح مجالس األقسام مرشحيها عن كل جائزة ممن تتوافر فيهم الشروط.
 يعتمد مجلس الكلية أسماء المرشحين لكل جائزة ممن تتوافر فيهم الشروط وتُرسل ملفات كل
مرشح مصحوبة بعدد ثمان محكمين لكل جائزة من خارج الجامعة ويفضل أن يكونوا من
أعضاء اللجان الدائمة للترقية أو المحكمين بها
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 ترفع ملفات المرشحين للجنة الجوائز إلجراء المفاضلة بينهم في حالة تعددهم على نفس
الجائزة وفقا لقواعد المفاضلة واختيار مرشح واحد فقط عن كل جائزة للتحكيم .ويجوز في
حاالت تقارب المستوى ترشيح اثنين وإجراء التحكيم لهما.
 بعد موافقة اللجنة العليا على التشكيل المقترح للجان المحكمين ،يقوم السيد نائب رئيس
الجامعة للدراسات العُليا والبحوث بإرسال االنتاج العلمي لكل مرشح إلي لجان ثالثية من
المحكمين.
 بعد ورود نتائج التحكيم يتم تحويلها من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الى
لجنة األمانة الفنية للجوائز بالجامعة إلعداد تقرير فنى عن نتائج المحكمين والمرشحين لنيل
جوائز الجامعة تمهيداً للعرض واالعتماد من اللجنة العليا للجوائز ثم مجلس الجامعة.
مادة ( :)7منح الجوائز
يتم منح الجوائز بناء على توصية من لجنة الجوائز بمنح الجوائز ،ويتم عمل مذكرة بالفائزين
وتعرض على مجلس الجامعة للمنح وتسلم في موعد غايته آخر يونيه من نفس العام.
مادة ( :)8مكافآت التحكيم
تتقدم لجنة الجوائز باقتراح بقيمة مكافاة للجنة تحكيم الجوائز وتعرض على رئيس الجامعة
للموافقة واالعتماد .وكذلك يقوم رئيس الجامعة بتحديد مكافأة مقابل حضور اجتماعات الجنة
العليا للجوائز واألمانة الفنية لها.
مادة ( :)9االرتباط المالي للجوائز
يتم االرتباط المالي بقيمة الجوائز ومكافأة المحكمين ومقابل حضور اجتماع لجنة الجوائز ولجنة
األمانة الفنية للجوائز في بداية كل عام مالي خصماً من بنود الموازنة المختصة وفى حالة عدم
كفايتها يتم االرتباط من الموارد الذاتية بالجامعة بعد موافقة مجلس إدارة صندوق البحوث
بالجامعة.
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أوالً :جائزة الجامعة التقديرية
الهدف من الجائزة :هي تقدير من الجامعة لدور أبنائها من األساتذة النابهين لما قدموه من خدمة
للعلم والمجتمع وما أثروا به العملية التعليمية من بحوث وخبرات ولدورهم المتميز في انشاء
مدارس علمية أدت الى تخرج أجيال من الباحثين والمتعلمين.
مادة ( :)10ينشأ عدد ( )5جوائز تقديرية تمنح كل عام في العلوم االتية:
 جائزة الجامعة للعلوم األساسية.
 جائزة الجامعة للعلوم االجتماعية واالنسانية.
 جائزة الجامعة لآلداب والفنون.
 جائزة الجامعة للعلوم الهندسية.
 جائزة الجامعة للعلوم الطبية والصيدلية.
مادة ( :)11قيمة الجائزة
تقدر قيمة الجائزة بمبلغ ( 27777عشرين ألف جنيه مصري ال غير) وشهادة تقدير.
مادة ( :)12شروط الترشيح
 أن يكون المرشح بدرجة أستاذ (عامل أو متفرغ) بالجامعة وبأقدمية عشر سنوات على األقل
عند االعالن عن الجائزة وأن تكون السنوات الخمس األخيرة السابقة على الترشيح قد قضيت
بصفة متصلة بجامعة دمياط ،وذلك مع عدم خصم المدد التي تقضى في مهمة علمية أو زيارة
علمية أو دورة تدريبية أو مؤتمر علمي بشرط اال يجاوز مجموعها مدة عام.
 .5تمنح الجائزة على أساس مجمل ما قام به وما قدمه المرشح خالل شغله لدرجة أستاذ في كل
المجاالت ذات العالقة بتحقيق رسالة الجامعة حيث يكون صاحب مدرسة علمية وشارك في
المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية وصاحب نشاط مميز في الكلية أو الجامعة (الندوات
والمؤتمرات المحلية والدولية -االشراف على الرسائل العلمية -تحكيم أبحاث -كتب علمية-
ترجمة -عضوية جمعيات علمية-مناقشة رسائل -نشاط طالبي ....الخ) .
 .2أن يكون االنتاج العلمي مبتكراً وله قيمة علمية متميزة وتم نشرة بعد الحصول على األستاذية
ويمثل  %17من قيمة التقييم ،على أن تمثل النسبة المتبقية إسهامات المرشح في خدمة
الجامعة وإدارتها وتوزع على النحو التالي :معدل االستشهاد (مؤشر هيرش) (،)%0
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براءات االختراع المسجلة ( ،)%3المشاركة فى الكتب العالمية أو الترجمة (،)%4
الحصول على جوائز علمية ( ،)%4تولى المناصب اإلدارية بالجامعة ( ،)%52المشاركة
فى المشروعات البحثية المحلية واألجنبية ( ،)%4عضوية اللجان العلمية ( ،)%4اإلشراف
والتحكيم للرسائل العلمية ( ،)%3التعاون مع اإلدارات الجامعية (.)%57
مادة ( :)13اجراءات الترشيح
 ترسل الكلية أربع نسخ من األوراق التالية للمرشح والتي ستعرض على لجنة اختيار الفائزين
بالجائزة:
 .5السيرة الذاتية والطلب المقدم.
 .2المدرسة العلمية للمرشح  -قائمة االشراف على الرسائل العلمية التي أجيزت والقائمة.
 .3قائمة بالمشروعات البحثية التي قام بها المرشح أو شارك فيها.
 .4المؤتمرات العلمية والندوات والفاعليات الثقافية التي حضرها -الكتب وأعمال الترجمة.
 .1عضوية الجمعيات العلمية  -الجوائز الحاصل عليه.
 .0الوظائف االدارية والقيادية  -االسهام في خدمة البيئة وتنمية المجتمع بصفة عامة.
 .0األبحاث المقدمة للجائزة والتي سيتم ارسالها للتحكيم مع قائمة بها (عشرة بحوث ،يمثل كل
بحث  %57من درجات البحوث).
مادة ( :)14فحص االنتاج العلمي للمرشح
 يتم فحص االنتاج العلمي للمقدم من السادة المرشحين بمعرفة لجنة ثالثية تختارها اللجنة
العليا للجائزة .
 يقيم السادة المحكمون األبحاث المرفقة رقميًا وفق االستمارة المرفقة.
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ثانياً :جائزة الجامعة للتفوق العلمي
الهدف من الجائزة :تهدف الجائزة الى حفز عضو هيئة التدريس الذى حصل على األستاذية على
بذل المزيد من الجهد والعطاء في مجال البحث العلمي.
مادة ( :)15تمنح الجائزة لألساتذة فى المجاالت اآلتية:
 .5جائزة في مجال العلوم االنسانية والتربوية.
 .2جائزة في مجال العلوم التجارية.
 .3جائزة في مجال العلوم الزراعية.
 .4جائزة في مجال العلوم األساسية.
 .1جائزة في مجال العلوم الفنية والتطبيقية.
 .0جائزة الجامعة للعلوم الهندسية.
 .0جائزة الجامعة للعلوم الطبية والصيدلية.
مادة ( :)16قيمة الجائزة
تقدر قيمة الجائزة بمبلغ ( 51777خمسة عشر الف جنيهاً مصريًا ال غير) وشهادة تقدير.
مادة ( :)17شروط الترشيح
 أن يكون المرشح بدرجة أستاذ (عامل أو متفرغ) وبأقدمية ثالث سنوات على األقل عند
االعالن عن الجائزة قضيت بصفة متصلة بجامعة دمياط ،وذلك مع عدم خصم المدد التي
تقضى في مهمة علمية أو زيارة علمية أو دورة تدريبية أو مؤتمر علمي بشرط اال يجاوز
مجموعها مدة عام
 أن تكون تقارير االداء الجامعي والمجتمعي للمتقدم للجائزة ايجابية ويكون صاحب مدرسة
علمية و شارك في المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية ويكون صاحب نشاط مميز بالكلية أو
الجامعة.
 أن يكون االنتاج العلمي مبتكراً وله قيمة علمية متميزة وتم نشرة بعد الحصول على األستاذية
ويمثل  %11من قيمة التقييم ،على أن تمثل النسبة المتبقية إسهامات المرشح في خدمة
الجامعة وإدارتها وتوزع على النحو التالي :معدل االستشهاد (مؤشر هيرش) (،)%0
براءات االختراع المسجلة ( ،)%4المشاركة فى الكتب العالمية أو الترجمة (،)%3
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الحصول على جوائز علمية ( ،)%4تولى المناصب اإلدارية بالجامعة ( ،)%1المشاركة فى
المشروعات البحثية المحلية واألجنبية ( ،)%4عضوية اللجان العلمية ( ،)%1اإلشراف
والتحكيم للرسائل العلمية ( ،)%4التعاون مع اإلدارات الجامعية (.)%57
ُ ترسل الكلية أربع نسخ من السيرة الذاتية وقائمة باإلنتاج العلمي للمرشح تشمل البحوث
المنشورة والرسائل العلمية التي أشرف عليها والمؤلفات العلمية والمشروعات البحثية
المشترك فيها والجوائز الحاصل عليها طبقا لآلتي :
 األبحاث المقدمة للجائزة والتي سيتم ارسالها للتحكيم مع قائمة بها (ثمانية بحوث ،يمثل كل
بحث  %52.1من درجات البحوث).
مادة ( :)18فحص االنتاج العلمي للمرشح
 يتم فحص االنتاج العلمي للمقدم من السادة المرشحين بمعرفة لجنة ثالثية تختارها اللجنة
العليا للجائزة .
 يقيم السادة المحكمون األبحاث المرفقة رقميًا وفق االستمارة المرفقة.
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ثالثاً :جائزة الجامعة لإلبداع العلمي
الهدف من الجائزة :تهدف الجائزة إلى حفز أعضاء هيئة التدريس الذين لهم دور مميز في رفعة
الجامعة والوطن وقدموا ثمرة أعمالهم وتجاربهم وخبراتهم إلثراء العملية التعليمية وانشاء
مدرسة بحثية لخدمة الوطن والمجتمع وتكريمهم.
مادة ( :)19تمنح الجائزة في المجاالت االتية:
 .5جائزة في مجال العلوم االنسانية والتربوية.
 .2جائزة في مجال العلوم الزراعية.
 .3جائزة في مجال العلوم األساسية.
 .4جائزة في مجال العلوم الفنية والتطبيقية.
 .1جائزة في مجال العلوم التجارية.
 .0جائزة الجامعة للعلوم الهندسية.
 .0جائزة الجامعة للعلوم الطبية والصيدلية.
مادة ( :)20قيمة الجائزة
تقدر قيمة الجائزة بمبلغ ( 51777خمسة عشر ألف جنيه مصري ال غير) وشهادة تقدير.
مادة ( :)21شروط الترشيح:
 أن يكون قد مضى على تعيين المرشح بجامعة دمياط ثالث سنوات على األقل عند االعالن
عن الجائزة وأال يتجاوز بقاء المدرس أو األستاذ المساعد في درجته الحالية سبع سنوات منذ
تاريخ التعيين وحتى االعالن عن الجائزة.
 أن يكون االنتاج العلمي مبتكراً وأال يكون مستخرجاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه التي
تم تعيينه بها في احدى الدرجات العلمية أو حصل به على جائزة.
 أن تكون األبحاث منشورة خالل السنوات الخمس األخيرة (ثمانية بحوث ،يمثل كل بحث
 %52.1من درجات البحوث).
 يمثل االنتاج العلمي  %11من قيمة التقييم ،على أن تمثل النسبة المتبقية إسهامات المرشح في
خدمة الجامعة وإدارتها وتوزع على النحو التالي :معدل االستشهاد (مؤشر هيرش) (،)%8
براءات االختراع المسجلة ( ،)%1المشاركة فى الكتب العالمية أو الترجمة (،)%3
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الحصول على جوائز علمية ( ،)%4تولى المناصب اإلدارية بالجامعة ( ،)%4المشاركة فى
المشروعات البحثية المحلية واألجنبية ( ،)%4عضوية اللجان العلمية ( ،)%3اإلشراف
والتحكيم للرسائل العلمية ( ،)%4التعاون مع اإلدارات الجامعية (.)%57
مادة ( :)22اجراءات التقدم:
يقدم المرشح ما يلى:
 .5السيرة الذاتية (طبقًا للنموذج "أ ،ب" المعد لذلك) ومجمل األعمال واالنجازات.
 .2التاريخ العلمي والوظيفي.
 .3قائمة بالمشروعات والبحوث التطبيقية التي شارك فيه.
 .4األنشطة التي تمت بهدف تطوير العملية التعليمية باإلضافة الى الكتب واألعمال والمؤلفات
التعليمية المتعدة.
 .1األنشطة التي تمت بهدف تنمية المجتمع والبيئة .
 .0اسطوانة مدمجة تحتوى على نسخة الكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم.
 .0األبحاث المقدمة للجائزة والتي سيتم ارسالها للتحكيم مع قائمة بها
مادة ( :)23معايير االختيار
سيتم تقييم المتقدمين للحصول على الجائزة وفقاً للمعايير االتية :
 أن يبين المتقدم أنه اعتمد منهجية مبتكرة في اعداد مشروعة وأن تراعى تلك المنهجية
احتياجات المجتمع المحلى
 أن يمتلك المتقدم رؤية واضحة ورسالة محددة لمشروعة .
 أن يكون المتقدم على دراية ومعرفة واسعتين لمختلف األمور المتعلقة بمجال مشروعة .
 أن يمتلك المتقدم المهارات القيادية وهى القدرة على تحفيز وقيادة االخرين واظهار رغبته
بالتعلم منها.
 أن يكون توصل ألبحاث تتسم بالجدة واالبتكار وقابلة للتطبيق الصناعي بالنسبة للكليات
العملية .
مادة ( :)24فحص االنتاج العلمي للمرشح
 يتم فحص االنتاج العلمي للمقدم من السادة المرشحين بمعرفة لجنة ثالثية تختارها اللجنة
العليا للجائزة .
 يقيم السادة المحكمون األبحاث المرفقة رقميًا وفق االستمارة المرفقة.
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رابع ًا  :جائزة الجامعة التشجيعية
مادة (:)25
ينشأ عدد من الجوائز التشجيعية توزع على كليات الجامعة ،جائزة واحدة لكل كلية.
مادة ( :)26قيمة الجائزة
تقدر قيمة الجائزة بمبلغ  57777عشرة االف جنيه مصري ال غير وشهادة تقدير.
مادة ( :)27شروط الترشيح
 تمنح الجائزة ألعضاء هيئة التدريس (األساتذة المساعدين أو المدرسين) بالجامعة على أن ال
يتجاوز سن المرشح األربعين عاماً عند اإلعالن عن الجائزة وأن يكون قد مضى على تعيين
تعيينه بجامعة دمياط ثالث سنوات على األقل عند االعالن عن الجائزة وأال يتجاوز بقاء
المرشح في درجته الحالية سبع سنوات منذ تاريخ التعيين وحتى االعالن عن الجائزة.
 أن يكون على رأس العمل حال التقدم للجائزة ،قائماً بواجباته الوظيفية وقد أمضى ثالث
سنوات متصلة على األقل بجامعة دمياط قبل التقدم لنيل الجائزة ويستثنى من ذلك من هم في
مهمة علمية .
 أن يكون االنتاج العلمي مبتكراً وأال يكون مستخرجاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه التي
تم تعيينه بها في احدى الدرجات العلمية أو حصل به على جائزة .ويمثل االنتاج العلمي
 % 07من قيمة التقييم ،على أن تمثل النسبة المتبقية إسهامات المرشح في خدمة الجامعة
وإدارتها وتوزع على النحو التالي :معدل االستشهاد (مؤشر هيرش) ( ،)%1المشاركة فى
الكتب العالمية أو الترجمة ( ،)%2الحصول على جوائز علمية ( ،)%2المشاركة في إدارة
المراكز والوحدات بالجامعة ( ،)%2المشاركة فى المشروعات البحثية المحلية واألجنبية
( ،)%4المشاركة في تحكيم البحوث العلمية بالمجالت الدولية ( ،)%2اإلشراف والتحكيم
للرسائل العلمية ( ،)%3التعاون مع اإلدارات الجامعية (.)%57
مادة ( :)28االنتاج العلمي للمتقدم
 يتقدم المرشح لجائزة الجامعة التشجيعية بإنتاجه العلمي المنشور موضحا األبحاث
المستخلصة من رسائل الدكتوراه والماجستير التي أشرف عليها في قائمة منفصلة وبما ال
يزيد عن بحثين.
11 - 12

مت اعتماد الالئحة مبجلس اجلامعة رقم ( )96بتاريخ  - 6029/6/69آخر تعديل بتاريخ 6022/7/00

 األبحاث المقدمة للجائزة والتي سيتم ارسالها للتحكيم مع قائمة بها (خمسة بحوث ،يمثل كل
بحث  %27من درجات البحوث)
 يجب أن تكون تقارير األداء الجامعي ايجابية وأال يكون صدرت ضده جزاءات تأديبية مالم
يتم محوها.
 ترسل الكلية أربع نسخ من الملفات لكل مرشح.
مادة ( :)29فحص االنتاج العلمي للمرشح
 يتم فحص االنتاج العلمي للمتقدم من السادة المرشحين بمعرفة لجنة ثالثية تختارها اللجنة
العليا للجائزة
 يقيم السادة المحكمون األبحاث المرفقة رقميًا وفق االستمارة المرفقة.
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خامسا  :جائزة الجامعة ألحسن الرسائل في درجتي الدكتوراه والماجستير
مادة (:)30
تنشأ جوائز للتشجيع على االبداع واالبتكار في البحث العلمي ألصحاب أحسن رسائل الدكتوراه
والماجستير الممنوحة من جامعة دمياط سنوياً .وتحدد لكل كلية من كليات الجامعة جائزة واحدة
فقط لرسائل الدكتوراه وجائزة واحدة فقط لرسائل الماجستير.
مادة ( :)31قيمة الجائزة
 قيمة كل جائزة من جوائز الدكتوراه ( 3777جنية) ثالثة آالف جنيه مصري ال غير وشهادة
تقدير .
 قيمة كل جائزة من جوائز الماجستير (2777جنية) ألفا جنيه مصري ال غير وشهادة تقدير.
مادة ( :)32شروط الترشيح
 أال يكون قد سبق للمرشح الحصول على أية جائزة عن الرسالة المقدمة .
 أال تكون قد مضى على منح الدرجة أكثر من عامين عند فتح باب التقدم وأن يكون قد مضى
على تعيينه بجامعة دمياط عامان على األقل عند االعالن عن الجائزة وأن يكون حصل على
الدرجة خالل المدة القانونية .
 تقتصر الجوائز على معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 أن يكون تقارير األداء الجامعي للمرشح ايجابية ويرفق صورة من تقارير األداء الجامعي مع
أوراق المتقدم للجائزة
 ترسل الكلية أربع نسخ من الرسالة المرشحة والسيرة الذاتية للمرشح.
مادة ( :)33فحص الرسالة المرشحة
 يتم فحص الرسالة المرشحة طبقا للقواعد الواردة بنص المادة األولى من هذه الالئحة .يتم
فحص الرسائل الممنوحة من جامعة دمياط على أساس البحوث المنشورة منها ووفقا للجانب
األكاديمي واألنشطة الجامعية للمتقدمين (بناء على البحوث المنشورة من الرسالة في مجالت
ذات معامل تأثير ،معامل هيرش للمتقدم ،معدل االستشهاد للمتقدم).
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سادساً :جائزة النشر العلمي المتميز بالجامعة
مادة ( : )34تهدف جائزة النشر العلمي المتميز الى :
 التطوير النوعي للبحث العلمي من خالل تشجيع البحث العلمي المتميز في الجامعة .
 تشجيع النشر في المجالت والدوريات ذات السمعة العالمية المرموقة.
 رفع مستوى الوعى لدى أعضاء هيئة التدريس ،نحو أهمية البحث العلمي المتميز.
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تحقيق االنتشار المعرفي العالمي للجامعة .
مادة (: )35
تمنح جائزة النشر العلمي المتميز ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ممن على رأس العمل
في الجامعة ،والبحوث المقدمة لنيل هذه الجائزة هي فقط المنشورة في المجالت العلمية المرموقة
التي لها معامل تأثير ،مع استبعاد البحوث التي ال تحمل اسم جامعة دمياط .
مادة (: )36
اذا اشترك في البحث أكثر من مؤلف ،يتم تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوي بينهم ،ويحصل
المشاركون من منسوبي الجامعة فقط على نصيبهم .ويستثنى من ذلك البحوث المشارك فيها
مؤلفون من خارج الوطن العربي فيتم تقسيم مبلغ البحث بالتساوي بين المؤلفين من منسوبي
الجامعة لما بذلوه من جهد في إرساء مبدأ الشراكة مع مؤسسات علمية عالمية.
مادة (:)37
يتم فتح باب التقدم للجائزة اعتبارا من أول أبريل من كل عام ولمدة شهر وذلك عن البحوث
المنشورة خالل العام الذى يسبق عام التقدم للجائزة.
مادة(:)38
يتقدم المؤلف األقدم بالكلية (أو أحد المؤلفين) نيابة عن جميع المؤلفين باستيفاء النموذج (أ) المعد
لذلك لألمانة الفنية بعد رفع البحث على الصفحة االلكترونية للجامعة مصحوباً بما يثبت معامل
التأثير للمجلة ونسخة حديثة من السيرة الذاتية لجميع المؤلفين من الجامعة ،وال يجوز التقدم
بالبحث نفسه أكثر من مرة ،وال يشمل ذلك ملخصات البحوث أو الرسائل الى المحرر .
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مادة (:)39
تقوم اللجنة العليا للجوائز بإجراءات التحكيم خالل شهر مايو ،وتعلن النتائج في نهاية الشهر على
أن تتلقى اللجنة التظلمات في خالل أسبوع من تاريخ اعالن النتائج ثم تعلن النتائج النهائية في
نهاية شهر يونيو.
مادة (:)40
تصنف المجالت تبعا للتخصص الدقيق طبقا لتصنيف  .ISIويحصل البحث المنشور في إحدى
المجالت الموجودة ضمن أعلى ( %21الربع األول  )Q1في تخصص المؤلفين من جامعة
دمياط أو أكثرهم على جائزة قيمتها  27777جنيه والبحث المنشور في إحدى المجالت الموجودة
ضمن الربع الثاني ( )Q2على جائزة قيمتها  51777جنيه والبحث المنشور في إحدى المجالت
الموجودة ضمن الربع الثالث ( )Q3على جائزة قيمتها  57777جنيه البحث والمنشور في الربع
الرابع ( )Q4على جائزة قيمتها  1777جنيه.
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سابعاً :جائزة الجامعة للحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم ()DSc
مادة (:)41
ينشأ عدد من الجوائز لكل من يحصل على درجة الدكتوراه في العلوم ( )DScعن العام الذي
يسبق عام التقدم .وتقدر قيمة الجائزة الواحدة بمبلغ يعادل ( 3777ثالثة أالف دوالر أمريكي ال
غير ،وتصرف بالجنيه المصري) وشهادة تقدير.
مادة (:)42
يتم فتح باب التقدم للجائزة اعتبارا من أول أبريل من كل عام ولمدة شهر وذلك عن الدرجة
الممنوحة خالل العام الذى يسبق عام التقدم للجائزة.
مادة (:)43
تتم إجراءات تحكيم اإلنتاج العلمي وفقا لالئحة الداخلية للكلية ولقرارات مجلس الجامعة وذلك
على نفقة المرشح.
مادة (:)44
يُعمل بهذه القواعد اعتبارا من .2758/5/5
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