Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

نموذج (أ)

استمارة تقدم للحصول على جائزة

اجلامعة التقديرية (يف جمال العلوم)..............................................................
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
تاريخ التعيين على درجة أستاذ ............................................
تاريخ العودة منذ آخر سفر ..................................................
تاريخ موافقة مجلس القسم على الترشح............................................
تاريخ موافقة مجلس الكلية على الترشح............................................
........................................... ...........................................

قسم .................................... :كلية
تاريخ التعيين بجامعة دمياط ..........................................

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

المرفقات:
موجود

أ .أربعة ملفات مستوفاة تحتوى في احداها على اآلتي:
 .1اإلنتاج العلمي (عشرة بحوث) يحمل اسم جامعة دمياط
 .2السيرة الذاتية
 .3قائمة باإلشراف والتحكيم للرسائل العلمية
 .4قائمة بالندوات والمؤتمرات المحلية والدولية

غير موجود

ب .ملف واحد يحتوى على اإلفادات اآلتية:
 .1رفع البحوث على صفحة الجامعة
 .2التسجيل على أحد المواقع العلمية
 .3نسبة االقتباس لإلنتاج العلمي
 .4معدل االستشهاد ومؤشر هيرش
 .5براءات االختراع المسجلة
 .6المشاركة في الكتب العالمية أو الترجمة
 .7الحصول على جوائز علمية
 .8تولي المناصب اإلدارية بالجامعة
 .9المشاركة في المشروعات البحثية المحلية واألجنبية
 .11عضوية اللجان العلمية
 .11التعاون مع اإلدارات الجامعية
التوقيع:

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

ملحوظة :تمثل درجة البحوث المقدمة  %05من إجمالي الدرجة الكلية والجانب األكاديمي .%05
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفون  /فاكس )653(2162041 :
دمياط الجديدة – الحى الرابع – رقم 71543
Tel / Fax : (057)2402684
4th District, New Damietta, Post Code: 34517
Email : duvphe@du.edu.eg

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

نموذج (أ)

استمارة تقدم للحصول على جائزة

اجلامعة للتفوق العلمي (يف جمال العلوم)..............................................................
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
تاريخ التعيين على درجة أستاذ ............................................
تاريخ العودة منذ آخر سفر ..................................................
تاريخ موافقة مجلس القسم على الترشح............................................
تاريخ موافقة مجلس الكلية على الترشح............................................
............................................ ..........................................

قسم .................................... :كلية
تاريخ التعيين بجامعة دمياط ..........................................

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

المرفقات:
موجود

أ .أربعة ملفات مستوفاة تحتوى في احداها على اآلتي:
 .1اإلنتاج العلمي (ثمانية بحوث) يحمل اسم جامعة دمياط
 .2السيرة الذاتية
 .3قائمة باإلشراف والتحكيم للرسائل العلمية
 .4قائمة بالندوات والمؤتمرات المحلية والدولية

غير موجود

ب .ملف واحد يحتوى على اإلفادات اآلتية:
 .1رفع البحوث على صفحة الجامعة
 .2التسجيل على أحد المواقع العلمية
 .3نسبة االقتباس لإلنتاج العلمي
 .4معدل االستشهاد ومؤشر هيرش
 .5براءات االختراع المسجلة
 .6المشاركة في الكتب العالمية أو الترجمة
 .7الحصول على جوائز علمية
 .8تولي المناصب اإلدارية بالجامعة
 .9المشاركة في المشروعات البحثية المحلية واألجنبية
 .11عضوية اللجان العلمية
 .11التعاون مع اإلدارات الجامعية
التوقيع:

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

ملحوظة :تمثل درجة البحوث المقدمة  %00من إجمالي الدرجة الكلية والجانب األكاديمي .%50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفون  /فاكس )653(2162041 :
دمياط الجديدة – الحى الرابع – رقم 71543
Tel / Fax : (057)2402684
4th District, New Damietta, Post Code: 34517
Email : duvphe@du.edu.eg

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

نموذج (أ)

استمارة تقدم للحصول على جائزة

اجلامعة لإلبداع العلمي (يف جمال العلوم)..............................................................
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
السن عند اإلعالن عن الجائزة
الدرجة الحالية
تاريخ العودة منذ آخر سفر ..................................................
موافقة مجلس القسم على الترشح............................................

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

قسم .................................... :كلية
تاريخ التعيين بجامعة دمياط ..........................................
تاريخ التعيين عليها

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

موافقة مجلس الكلية على

الترشح...............................

المرفقات:
موجود

أ .أربعة ملفات مستوفاة تحتوى في احداها على اآلتي:
 .1اإلنتاج العلمي (ثمانية بحوث) يحمل اسم جامعة دمياط
 .2السيرة الذاتية
 .3قائمة باإلشراف والتحكيم للرسائل العلمية
 .4قائمة بالندوات والمؤتمرات المحلية والدولية

غير موجود

ب .ملف واحد يحتوى على اإلفادات اآلتية:
 .1رفع البحوث على صفحة الجامعة
 .2التسجيل على أحد المواقع العلمية
 .3نسبة االقتباس لإلنتاج العلمي
 .4معدل االستشهاد ومؤشر هيرش
 .5براءات االختراع المسجلة
 .6المشاركة في الكتب العالمية أو الترجمة
 .7الحصول على جوائز علمية
 .8تولي المناصب اإلدارية بالجامعة
 .9المشاركة في المشروعات البحثية المحلية واألجنبية
 .11عضوية اللجان العلمية
 .11التعاون مع اإلدارات الجامعية
التوقيع:

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

ملحوظة :تمثل درجة البحوث المقدمة  %00من إجمالي الدرجة الكلية والجانب األكاديمي .%50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفون  /فاكس )653(2162041 :
دمياط الجديدة – الحى الرابع – رقم 71543
Tel / Fax : (057)2402684
4th District, New Damietta, Post Code: 34517
Email : duvphe@du.edu.eg

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

نموذج (أ)

استمارة تقدم للحصول على جائزة

اجلامعة التشجيعية (يف جمال العلوم)..............................................................
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
السن عند اإلعالن عن الجائزة
الدرجة الحالية
تاريخ العودة منذ آخر سفر ..................................................
موافقة مجلس القسم على الترشح............................................

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

قسم .................................... :كلية
تاريخ التعيين بجامعة دمياط ..........................................
تاريخ التعيين عليها

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

موافقة مجلس الكلية على

الترشح...............................

المرفقات:
موجود

أ .أربعة ملفات مستوفاة تحتوى في احداها على اآلتي:
 .1اإلنتاج العلمي (ثمانية بحوث) يحمل اسم جامعة دمياط
 .2السيرة الذاتية
 .3قائمة باإلشراف والتحكيم للرسائل العلمية
 .4قائمة بالندوات والمؤتمرات المحلية والدولية

غير موجود

ب .ملف واحد يحتوى على اإلفادات اآلتية:
 .1رفع البحوث على صفحة الجامعة
 .2التسجيل على أحد المواقع العلمية
 .3نسبة االقتباس لإلنتاج العلمي
 .4معدل االستشهاد ومؤشر هيرش
 .5المشاركة في الكتب العالمية أو الترجمة
 .6الحصول على جوائز علمية
 .7المشاركة في إدارة المراكز والوحدات بالجامعة
 .8المشاركة في المشروعات البحثية المحلية واألجنبية
 .9المشاركة في تحكيم البحوث العلمية بالمجالت الدولية
 .11التعاون مع اإلدارات الجامعية
التوقيع:

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

ملحوظة :تمثل درجة البحوث المقدمة  %05من إجمالي الدرجة الكلية والجانب األكاديمي .%05
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفون  /فاكس )653(2162041 :
دمياط الجديدة – الحى الرابع – رقم 71543
Tel / Fax : (057)2402684
4th District, New Damietta, Post Code: 34517
Email : duvphe@du.edu.eg

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

نموذج (أ)

استمارة تقدم للحصول على جائزة أحسن رسائل

الدكتوراه  /املاجستري (كلية)..............................................................
ـــــــــــــــــــــ

اسم المتقدم:
تاريخ التعيين بجامعة دمياط .....................................
الدرجة الحالية .....................................
تاريخ منح الدرجة العلمية ..............................
موافقة مجلس القسم على الترشح............................................

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

قسم:

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

تاريخ التعيين عليها

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

موافقة مجلس الكلية على

الترشح...............................

المرفقات:
موجود

ملف واحد يحتوى على:
 .1الرسالة العلمية الممنوحة من جامعة دمياط
 .2السيرة الذاتية
 .3البحوث المنشورة من الرسالة في مجالت ذات معامل تأثير
 .4اإلفادات اآلتية:
أ .نسبة االقتباس للبحوث وللرسالة
ب .معامل هيرش
ت .معدل االستشهاد
ث .المشاركة في النشر العلمي
ج .المشاركة في حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل
ح .المشاركة في أعمال القسم والكلية
خ .المشاركة في األنشطة الجامعية
د .المشاركة في المشروعات البحثية المحلية واألجنبية
ذ .التعاون مع اإلدارات الجامعية
التوقيع:

غير موجود

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفون  /فاكس )653(2162041 :
دمياط الجديدة – الحى الرابع – رقم 71543
Tel / Fax : (057)2402684
4th District, New Damietta, Post Code: 34517
Email : duvphe@du.edu.eg

