قطاع الدراسات العميا والبحوث

لوائح الجوائز العلمية
مادة ( :)1تشكيل المجنة العميا لجوائز الجامعة:

 تشكؿ المجنة العميا بقرار مف السيد أ.د /رئيس الجامعة عمى النحو التالي : رئيس الجامعة

 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث
 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطبلب

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 اثناف مف السادة عمداء الكميات (ويختارىما مجمس الجامعة)
( أحدىما يمثؿ الكميات العممية واآلخر يمثؿ الكميات النظرية )
 ثبلثة مف السادة وكبلء الكميات لمدراسات العميا والبحوث
(يختارىـ مجمس الجامعة)

رئيساً

نائب الرئيس
عضواً
عضواً
أعضاء
أعضاء
عضواً

 مدير عاـ الدراسات العميا والبحوث

عضواً

 مدير ادارة البحوث

ويعاد تشكيؿ المجنة كؿ ثبلث سنوات ،ويحؽ لرئيس المجنة دعوة مف يراه لحضور المجنة.
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وتنبثق عن المجنة العميا األمانة الفنية لمجنة:
تشكؿ بقرار مف السيد أ.د /رئيس الجامعة عمى النحو التالي:
 نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث

رئيساً

(بناء عمى ترشيح المجنة العميا)
 ثبلثة مف أعضاء المجنة
ً
 مدير عاـ الدراسات العميا والبحوث

أعضاء

 مدير إدارة البحوث

عضواً

وتكون مهامها عمى النحو التالي:

عضواً

 استقباؿ الممفات المتقدمة لمجوائز والتأكد مف انطباؽ الشروط

 مراجعة ممفات المتقدميف لمجوائز والتأكد مف استيفاء ممفات المرشحيف لمتطمبات الجائزة المتقدـ الييا المرشح
وفقا لمعايير وأحكاـ البلئحة المنصوص عمييا.

 إعداد قواعد مفاضمة عامة ومراجعة واعتماد قواعد المفاضمة الخاصة بكؿ كمية فيما يخص كؿ جائزة
والنظر فييا تمييدا لموافقة مجمس الجامعة عمييا

 مراجعة ممفات المرشحيف لكؿ كمية عمي كؿ جائزة والنظر في مدي توافؽ الترشيحات مع الشروط وقواعد
الترشح والمفاضمة العامة والخاصة .

 تحديد ممفات المرشحيف المطابقة ألحكاـ الئحة الجوائز ورفع المستوفى منيا إلى المجنة العميا ثـ تمييدا
لمتحكيـ مف ثبلثة أساتذة متخصصيف مف خارج الجامعة.

 استقباؿ نتائج التحكيـ واعداد تقرير بأسماء المرشحيف الفائزيف طبقا لمنتائج الواردة مف لجاف التحكيـ وطبقا
ألحكاـ الئحة الجوائز بالجامعة لبلعتماد مف المجنة لمجوائز  .تمييدا لمعرض عمي مجمس الجامعة.

 في حالة وجود فروؽ كبيرة ( اكثر مف  ) %55بيف مجموع درجات احد المحكميف والمحكميف االخريف اف
تقوـ المجنة باستبعاد درجات المحكـ المختمؼ ويؤخذ متوسط درجتي المحكميف المتقاربيف  .ويتعيف لنيؿ

الجائزة الحصوؿ عمي حد ادني  %77في التقرير الفردية بمتوسط ال يقؿ عف %75
 يتعيف الحصوؿ عمي  %67عمي االقؿ في الجانب االكاديمي واالنشطة الجامعية.

 يتـ تحكيـ الرسائؿ العممية لجوائز الجامعة ألحسف الرسائؿ في درجتي الدكتوراه والماجستير الممنوحة مف
جامعة دمياط وفقا لمبحوث المنشورة منيا ووفقا لمجانب االكاديمي واالنشطة الجامعية لممتقدميف عمي النحو

التالي :يفضؿ العدد االكبر مف البحوث المنشورة مف الرسالة في مجاالت ذات معامؿ تأثير طبقا لحسابات

 , ISIوفي حالة التساوي تفضؿ رسالة المرشح األعمى في معامؿ ىيرش ) , (H – Indexوفي حالة
التساوي يفضؿ المرشح األعمى في معدؿ االستشياد
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 اعداد كتيب متكامؿ عف نتائج الجوائز سنويا يوثؽ أسماء الفائزيف بجوائز الجامعة المختمفة متضمناً
ممخصات البحوث الفائزة وكذا الجوائز المحمية والدولية التي حصؿ عمييا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة
واخر تصنيؼ دولي وصمت اليو الجامعة مف خبلؿ جيود أبنائيا المخمصيف.
مادة ( :)2مجاالت منح الجوائز:
تمنح جامعة دمياط سنوياً الجوائز العممية التالية تقدي اًر منيا لجيود أبنائيا مف أعضاء ىيئة التدريس

ومعاونييـ تشجيعاً ليـ عمى استمرار البحث العممي بالجامعة:
 .5جائزة الجامعة التقديرية .

 .2جائزة الجامعة لمتفوؽ العممي .

 .3جائزة الجامعة لئلبداع العممي .
 .4جائزة الجامعة التشجيعية .

 .5جائزة الجامعة ألحسف الرسائؿ في درجتي الدكتو اره والماجستير .
 .6جائزة الجامعة لمنشر المتميز.

 .7جائزة الجامعة لمحاصميف عمي درجة الدكتوراه في العموـ )(DSC

مادة ( :)3مواعيد التقدم والمنح:

 يتـ فتح باب التقدـ لمترشح عمي جوائز الجامعة (التقديرية ػ ػ التفوؽ العممي ػ ػ االبداع العممي ػ ػ التشجيعية ػ ػ
ألحسف الرسائؿ في درجتي الدكتو اره والماجستير ) في أوؿ شير نوفمبر وحتي اخر ديسمبر .

 ويتـ فتح باب التقدـ لمترشح عمي جائزة الجامعة لمنشر المتميز وجائزة الجامعة لمحاصميف عمي درجة
الدكتوراه في العموـ ) (DSCطواؿ شير ابريؿ .

 تعمف نتائج تحكيـ الجوائز العممية خبلؿ شير يونيو التالي .

مادة ( :)4الشروط العامة لمتقدم لجوائز الجامعة:

 يجب أف يكوف المتقدـ عمى رأس العمؿ بالجامعة أثناء التقدـ.
 يجب أال يكوف قد وقعت عمى المتقدـ جزاءات تأديبية اال اذا محيت.
 يجب أف يكوف المتقدـ عمى قيد الحياة عند التقدـ لنيؿ الجائزة.

 ال يجوز ألعضاء مجمس جامعة دمياط أثناء تولييـ مناصبيـ اإلدارية أف يتقدموا ألى مف ىذه الجوائز فيما
عدا جائزة الجامعة لمنشر المتميز وجائزة الجامعة لمحاصميف عمي درجة الدكتوراه في العموـ ). (DSC

 ال يجوز ترشيح شخص واحد لجائزتيف في العاـ نفسو ،كما ال يجوز لمف سبؽ حصولو إلحدى الجوائز
التقدـ ليا مرة أخرى.
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 ال يجوز التقدـ باإلنتاج العممي ذاتو ألكثر مف جائزة في العاـ فيما عدا جائزة النشر العممي المتميز

مادة (:)5المستندات المطموبة لمتقدم لجوائز الجامعة:

أربعة ممفات مستوفاة تحتوى في احداىا عمى أصؿ االوراؽ اآلتية:
 استيفاء طمب التقدـ لمجائزة بعد الحصوؿ عمى موافقة مجمسي القسـ والكمية موضحاً بو نوع الجائزة المتقدـ
ليا.

 عدد ( )2صورة شخصية حديثة.
 بياف حالة وظيفية معتمد.
 السيرة الذاتية معتمدة.

 قائمة باإلنتاج العممي شامبلً البحوث المنشورة والرسائؿ العممية التي أشرؼ عمييا.

 إفادة بنسبة االقتباس لبلنتاج العممي المقدـ لمحصوؿ عمي احدي الجوائز ( لكؿ بحث مف البحوث المنشورة
او الرسائؿ العممية) وبما ال يزيد عف  , % 25ويستثني مف ذلؾ البحوث المنشورة في المجبلت العممية ذات

معامؿ التأثير طبقا لتصنيؼ ISI

 قائمة بالمشروعات البحثية التي قاـ بيا المرشح أو شارؾ فييا.
 قائمة بالمؤتمرات العممية التي شارؾ فييا والندوات العممية.

 التخصص الدقيؽ ،وعضوية المجاف العممية ،األعماؿ العممية ،الجوائز العممية التي حصؿ عمييا.
 تدرج المناصب اإلدارية والقيادية التي توالىا المرشح.

 اسطوانة مدمجة تحتوى عمى نسخة الكترونية لجميع األوراؽ المطموبة لمتقدـ لمجائزة.

 في حالة التقدـ لجائزتي النشر العممي ودرجة الدكتوراه في العموـ ) (DSCفيكتفي بتقديـ المستندات الدالة
عمي ذلؾ .

مادة ( :)6اجراءات التقدم لجوائز الجامعة من غير النشر العممي والية االختيار:
 ترشح مجالس األقساـ مرشحييا عف كؿ جائزة ممف تتوافر فييـ الشروط.
 يعتمد مجمس الكمية اسماء المرشحيف لكؿ جائزة ممف تتوافر فييـ الشروط وترسؿ ممفات كؿ مرشح
مصحوبة بعدد ثماف محكميف لكؿ جائزة مف خارج الجامعة ويفضؿ اف يكونوا مف اعضاء المجاف الدائمة
لمترقية او المحكميف بيا .
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 ترفع ممفات المرشحيف لمجنة الجوائز إلجراء المفاضمة بينيـ في حالة تعددىـ عمي نفس الجائزة وفقا لقواعد
المفاضمة واختيار مرشح واحد فقط عف كؿ جائزة لمتحكيـ  .ويجوز في حاالت تقارب المستوي ترشيح اثنيف

واجراء التحكيـ ليما .

 بعد موافقة المجنة العميا عمى التشكيؿ المقترح لمجاف المحكميف  ،يقوـ السيد نائب رئيس الجامعة لمدراسات
العميا والبحوث بإرساؿ االنتاج العممي لكؿ مرشح إلي لجاف ثبلثية مف المحكميف.

 بعد ورود نتائج التحكيـ يتـ تحويميا مف نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث الى لجنة األمانة

الفنية لمجوائز بالجامعة إلعداد تقرير فنى عف نتائج المحكميف والمرشحيف لنيؿ جوائز الجامعة تمييداً
لمعرض واالعتماد مف المجنة العميا لمجوائز ثـ مجمس الجامعة.

مادة (:)7منح الجوائز:

يتـ منح الجوائز بناء عمى توصية مف لجنة الجوائز بمنح الجوائز ،ويتـ عمؿ مذكرة بالفائزيف وتعرض عمى
مجمس الجامعة لممنح وتسمـ في موعد غايتو آخر يونيو مف نفس العاـ.

مادة ( :)8مكافآت التحكيم:

 تتقدـ لجنة الجوائز باقتراح بقيمة مكافاة لمجنة تحكيـ الجوائز وتعرض عمى رئيس الجامعة لمموافقة
واالعتماد .وكذلؾ يقوـ رئيس الجامعة بتحديد مكافأة مقابؿ حضور اجتماعات الجنة العميا لمجوائز واألمانة

الفنية ليا

مادة (:)9االرتباط المالي لمجوائز:
 يتـ االرتباط المالي بقيمة الجوائز ومكافأة المحكميف ومقابؿ حضور اجتماع لجنة الجوائز ولجنة األمانةالفنية لمجوائز في بداية كؿ عاـ مالي خصماً مف بنود الموازنة المختصة وفى حالة عدـ كفايتيا يتـ االرتباط
مف الموارد الذاتية بالجامعة بعد موافقة مجمس إدارة صندوؽ البحوث بالجامعة.
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أوالا :جائزة الجامعة التقديرية
الهدف من الجائزة:
ىي تقدير مف الجامعة لدور أبنائيا مف األساتذة النابييف لما قدموه مف خدمة لمعمـ والمجتمع وما أثروا بو
العممية التعميمية مف بحوث وخبرات ولدورىـ المتميز في انشاء مدارس عممية أدت الى تخرج أجياؿ مف الباحثيف
والمتعمميف.

مادة ( :)11ينشأ عدد ( )6جوائز تقديرية تمنح كل عام في العموم االتية:
 جائزة الجامعة لمعموـ األساسية.
 جائزة الجامعة لمعموـ االجتماعية واالنسانية.
 جائزة الجامعة لآلداب والفنوف.

 جائزة الجامعة لمعموـ اليندسية .

 جائزة الجامعة لمعموـ الطبية والصيدلية .

 جائزة الجامعة لمتغذية والصحة والعموـ الزراعية
مادة ( :)11قيمة الجائزة

تقدر قيمة الجائزة بمبمغ ( 27777عشريف ألؼ جنيو مصري ال غير) وشيادة تقدير.

مادة (:)12شروط الترشيح:

 أف يكوف المرشح بدرجة أستاذ (عامؿ أو متفرغ)بالجامعة وبأقدمية عشر سنوات عمى األقؿ عند االعبلف عف
الجائزة وأف تكوف السنوات الخمس األخيرة السابقة عمى الترشيح قد قضيت بصفة متصمة بجامعة دمياط  ،وذلؾ

مع عدـ خصـ المدد التي تقضى في ميمة عممية أو زيارة عممية أو دورة تدريبية أو مؤتمر عممي بشرط اال

يجاوز مجموعيا مدة عاـ.

5ػ ػ تمنح الجائزة عمى أساس مجمؿ ما يقاـ بو وما قدمو المرشح خبلؿ شغمو لدرجة استاذ في كؿ المجاالت

ذات العبلقة بتحقيؽ رسالة الجامعة حيث يكوف صاحب مدرسة عممية و شارؾ في المؤتمرات العممية الدولية

والمحمية و صاحب نشاط مميز في الكمية أو الجامعة (الندوات والمؤتمرات المحمية والدولية -االشراؼ عمى

الرسائؿ العممية -تحكيـ أبحاث -كتب عممية -ترجمة -عضوية جمعيات عممية-مناقشة رسائؿ -نشاط

طبلبي ....الخ) .

2ػ أف يكوف االنتاج العممي مبتك ار ولو قيمة عممية متميزة وتـ نشره بعد الحصوؿ عمي االستاذية ويمثؿ 57

 %مف قيمة التقييـ  ,عمي اف تمثؿ النسبة المتبقية اسيامات المرشح في خدمة الجامعة وادارتيا وتوزع عمي

النحو التالي  :معدؿ االستشياد ( مؤشر ىيرش ) ()%6
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براءات االختراع المسجمة ( , )%3المشاركة في الكتب العالمية او الترجمة ( . )%4الحصوؿ عمي جوائز عممية

( , )%4تولي المناصب االدارية بالجامعة ( , )%52المشاركة في المشروعات البحثية المحمية واالجنبية (, )%4
عضوية المجاف العممية ( , )%4االشراؼ والتحكيـ لمرسائؿ العممية ( , )%3التعاوف مع االدارات الجامعية ()%57

مادة ( :)13اجراءات الترشيح:

 ترسؿ الكمية أربع نسخ مف األوراؽ التالية لممرشح والتي ستعرض عمى لجنة اختيار الفائزيف بالجائزة:
 .5السيرة الذاتية والطمب المقدـ .

 .2المدرسة العممية لممرشح ػ ػ قائمة االشراؼ عمي الرسائؿ العممية التي اجيزت والقائمة.
 .3قائمة بالمشروعات البحثية التي قاـ بيا المرشح او شارؾ فييا.

 .4المؤتمرات العممية والندوات والفاعميات الثقافية التي حضرىا ػ ػ ػ الكتب واعماؿ الترجمة

 .5عضوية الجمعيات العممية ػ ػ الجوائز الحاصؿ عميو.

 .6الوظائؼ االدارية والقيادية ػ ػ االسياـ في خدمة البيئة وتنمية المجتمع بصفة عامة .
 .7االبحاث المقدمة لمجائزة والتي سيتـ ارساليا لمتحكيـ مع قائمة بيا ( عشرة بحوث  ,يمثؿ كؿ بحث %57
مف درجات البحوث )
مادة ( :)14فحص االنتاج العممي لممرشح:
 يتـ فحص االنتاج العممي لممقدـ مف السادة المرشحيف بمعرفة لجنة ثبلثية تختارىا المجنة العميا لمجائزة .
 يقيـ السادة المحكموف األبحاث المرفقة رقمياً وفؽ االستمارة المرفقة .

ثاني ا :جائزة الجامعة لمتفوق العممي
الهدف من الجائزة :تيدؼ الجائزة الى حفز عضو ىيئة التدريس الذى حصؿ عمى األستاذية عمى بذؿ المزيد مف
الجيد والعطاء في مجاؿ البحث العممي.

مادة (:)15تمنح الجائزة لألساتذة فى المجاالت اآلتية:
 .5جائزة في مجاؿ العموـ االنسانية والتربوية.
 .2جائزة في مجاؿ العموـ التجارية.

 .3جائزة في مجاؿ العموـ الزراعية.

 .4جائزة في مجاؿ العموـ األساسية.

 .5جائزة في مجاؿ العموـ الفنية والتطبيقية.
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 .6جائزة الجامعة لمعموـ اليندسية .

 .7جائزة الجامعة لمعموـ الطبية والصيدلية .
مادة ( :)16قيمة الجائزة

تقدر قيمة الجائزة بمبمغ ( 55777خمسة عشر الؼ جنيياً مصرياً ال غير) وشيادة تقدير.

مادة ( :)17شروط الترشيح:
 أف يكوف المرشح بدرجة أستاذ (عامؿ أو متفرغ) وبأقدمية ثبلث سنوات عمي االقؿ عند االعبلف عف الجائزة
قضيت بصفة متصمة بجامعة دمياط  ,وذلؾ مع عدـ خصـ المدد التي تقضي في ميمة عممية او زيارة عممية او

دورة تدريبة او مؤتمر عممي بشرط اال يجاوز مجموعيا مدة عاـ

 أف تكوف تقارير االداء الجامعي والمجتمعي لممتقدـ لمجائزة ايجابية ويكوف صاحب مدرسة عممية وشارؾ في
المؤتمرات العممية والدولية والمحمية ويكوف صاحب نشاط مميز بالكمية او الجامعة .

 أف يكوف االنتاج العممي مبتك اًر ولو قيمة عممية متميزة وتـ نشرة بعد الحصوؿ عمى األستاذية ويمثؿ  %55مف
قيمة التقييـ  ,عمي اف تمثؿ النسبة المتبقية اسيامات المرشح في خدمة الجامعة وادارتيا وتوزع عمي النحو التالي

 :معدؿ االستشياد ( مؤشر ىيرش) ( )%6براءات االختراع المسجمة ( . )%4المشاركة في الكتب العالمية او
الترجمة ( )%3الحصوؿ عمي جوائز عممية ( , )%4تولي المناصب االدارية بالجامعة ( , )%5المشاركة في
المشروعات البحثية المحمية واالجنبية ( , )%4وعضوية المجاف العممية ( , )%5االشراؼ والتحكيـ لمرسائؿ

العممية ( , )%4التعاوف مع االدارات الجامعية (.)%57

 ترسؿ الكمية أربع نسخ مف السيرة الذاتية وقائمة باإلنتاج العممي لممرشح تشمؿ البحوث المنشورة والرسائؿ العممية
التي أشرؼ عمييا والمؤلفات العممية والمشروعات البحثية المشترؾ فييا والجوائز الحاصؿ عمييا طبقا لآلتي :

 االبحاث المقدمة لمجائزة والتي سيتـ ارساليا لمتحكيـ مع قائمة بيا ( ثمانية بحوث  ,يمثؿ كؿ بحث  %52,5مف
درجات البحوث )

مادة ( :)58فحص االنتاج العممي لممرشح:
 يتـ فحص االنتاج العممي لممقدـ مف السادة المرشحيف بمعرفة لجنة ثبلثية تختارىا المجنة العميا لمجائزة .
 يقيـ السادة المحكموف األبحاث المرفقة رقمياً وفؽ االستمارة المرفقة
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ثالثا :جائزة الجامعة لإلبداع العممي:
الهدف من الجائزة :تيدؼ الجائزة إلى حفز أعضاء ىيئة التدريس الذيف ليـ دور مميز في رفعة الجامعة والوطف
وقدموا ثمرة أعماليـ وتجاربيـ وخبراتيـ إلثراء العممية التعميمية وانشاء مدرسة بحثية لخدمة الوطف والمجتمع
وتكريميـ.
مادة (:)19تمنح الجائزة في المجاالت االتية :
 .5جائزة في مجاؿ العموـ االنسانية والتربوية.
 .2جائزة في مجاؿ العموـ الزراعية.

 .3جائزة في مجاؿ العموـ األساسية.
 .4جائزة في مجاؿ العموـ الفنية والتطبيقية.
 .5جائزة في مجاؿ العموـ التجارية.

 .6جائزة الجامعة لمعموـ اليندسية .
 .7جائزة الجامعة لمعموـ الطبية والصيدلية.
مادة ( :)21قيمة الجائزة:
تقدر قيمة الجائزة بمبمغ ( 55777خمسة عشر الؼ جنيياً مصرياً ال غير) وشيادة تقدير.

مادة ( :)21شروط الترشيح:

 أف يكوف قد مضى عمى تعييف المرشح بجامعة دمياط ثبلث سنوات عمى األقؿ عند االعبلف عف الجائزة واال
يتجاوز بقاء المدرس او االستاذ المساعد في درجتو الحالية سبعة سنوات منذ تاريخ التعييف وحتي االعبلف

عف الجائزة .

 أف يكوف االنتاج العممي مبتك ار واال يكوف مستخرجاً مف رسائؿ الماجستير أو الدكتوراه التي أشرؼ عمييا عضو
ىيئة التدريس أو تـ تعيينو بيا في احدى الدرجات العممية أو حصؿ بيا عمى جائزة.

 أف تكوف األبحاث منشورة خبلؿ السنوات الخمس األخيرة (ثمانية بحوث  ,يمثؿ كؿ بحث  %52,5مف درجات
البحوث).

 يمثؿ االنتاج العممي  % 55مف قيمة التقييـ  ,عمي اف تمثؿ النسبة المتبقية إسيامات المرشح في خدمة الجامعة
وادارتيا وتوزع عمي النحو التالي  :معدؿ االستشياد (مؤشر ىيرش) ( )%8براءات االختراع المسجمة (. )%5

المشاركة في الكتب العالمية او الترجمة ( )%3الحصوؿ عمي جوائز عممية (, )%4
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تولي المناصب االدارية بالجامعة ( , )%4المشاركة في المشروعات البحثية المحمية واالجنبية ( , )%4وعضوية

المجاف العممية ( , )%3االشراؼ والتحكيـ لمرسائؿ العممية ( , )%4التعاوف مع االدارات الجامعية (.)%57
مادة ( :)22اجراءات التقدم :

 يقدـ المرشح ما يمى :

 .5السيرة الذاتية (طبقا لمنموذج ا ,ب المعد لذلؾ ) ومجمؿ االعماؿ واالنجازات .
 .2التاريخ العممي والوظيفي .

 .3قائمة بالمشروعات والبحوث التطبيقية التي شارؾ فيو.

 .4األنشطة التي تمت بيدؼ تطوير العممية التعميمية باإلضافة الى الكتب واألعماؿ والمؤلفات التعميمية
المتعدة.
 .5األنشطة التي تمت بيدؼ تنمية المجتمع والبيئة .

 .6اسطوانة مدمجة تحتوى عمى نسخة الكترونية لجميع األوراؽ المطموبة لمتقدـ .
 .7االبحاث المقدمة لمجائزة والتي سيتـ ارساليا لمتحكيـ مع قائمة بيا
مادة ( :)23معايير االختيار:
 -سيتـ تقييـ المتقدميف لمحصوؿ عمى الجائزة وفقاً لممعايير االتية :

 أف يبيف المتقدـ أنو اعتمد منيجية مبتكرة في اعداد مشروعة وأف تراعى تمؾ المنيجية احتياجات المجتمع
المحمى

 أف يمتمؾ المتقدـ رؤية واضحة ورسالة محددة لمشروعة .
 أف يكوف المتقدـ عمى دراية ومعرفة واسعتيف لمختمؼ األمور المتعمقة بمجاؿ مشروعة .

 أف يمتمؾ المتقدـ الميارات القيادية وىى القدرة عمى تحفيز وقيادة االخريف واظيار رغبتو بالتعمـ منيا.
 أف يكوف توصؿ ألبحاث تتسـ بالجدة واالبتكار وقابمة لمتطبيؽ الصناعي بالنسبة لمكميات العممية .
مادة ( :)24فحص االنتاج العممي لممرشح :
 يتـ فحص االنتاج العممي لممقدـ مف السادة المرشحيف بمعرفة لجنة ثبلثية تختارىا المجنة العميا لمجائزة .
 يقيـ السادة المحكموف األبحاث المرفقة رقمياً وفؽ االستمارة المرفقة ".
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رابعا  :جائزة الجامعة التشجيعية
مادة (:)25
ينشأ عدد مف الجوائز التشجيعية توزع عمى كميات الجامعة وجائزة واحدة لكؿ كمية .
مادة ( :)26قيمة الجائزة:

تقدر قيمة الجائزة بمبمغ  57777عشرة االؼ جنيو مصري ال غير وشيادة تقدير.

مادة ( :)27شروط الترشيح:
 تمنح الجائزة ألعضاء ىيئة التدريس (األساتذة المساعديف أو المدرسيف) بالجامعة عمى أف ال يتجاوز سف المرشح
األربعيف عاماً عند االعبلف عف الجائزة واف يكوف قد مضي عمي تعيينو بجامعة دمياط ثبلث سنوات عمي االقؿ
عند االعبلف عف الجائزة واال يتجاوز بقاء المرشح في درجتو الحالية سبع سنوات منذ تاريخ التعييف وحتي

االعبلف عف الجائزة.

 أف يكوف عمى رأس العمؿ حاؿ التقدـ لمجائزة ،قائماً بواجباتو الوظيفية وقد أمضى ثبلث سنوات متصمة عمى
األقؿ بجامعة دمياط قبؿ التقدـ لنيؿ الجائزة ويستثنى مف ذلؾ مف ىـ في ميمة عممية .

 أف يكوف االنتاج العممي مبتك ار واال يكوف مستخرجاً مف رسائؿ الماجستير أو الدكتوراه التي تـ تعيينو بيا في
احدي الدرجات العممية او حصؿ بو عمي جائزة  .يمثؿ االنتاج العممي  %77مف قيمة التقييـ  ,عمي اف تمثؿ
النسبة المتبقية إسيامات المرشح في خدمة الجامعة وادارتيا وتوزع عمي النحو التالي  :معدؿ االستشياد (مؤشر

ىيرش) ( )%5براءات االختراع المسجمة ( . )%5المشاركة في الكتب العالمية او الترجمة ( )%2الحصوؿ عمي
جوائز عممية (, )%2المشاركة في ادارة المراكز والوحدات بالجامعة ( ,)%2المشاركة في المشروعات البحثية
المحمية واالجنبية ( , )%4المشاركة في في تحكيـ البحوث العممية بالمجبلت الدولية ( ,)%2االشراؼ والتحكيـ

لمرسائؿ العممية ( ,)%3التعاوف مع االدارات الجامعية (.)%57

مادة ( : )28اإلنتاج العممي لممتقدم

 يتقدـ المرشح لجائزة الجامعة التشجيعية بإنتاجو العممي المنشور موضحا األبحاث المستخمصة مف رسائؿ
الدكتوراه والماجستير التي أشرؼ عمييا في قائمة منفصمة وبما ال يزيد عف بحثيف.
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األبحاث المقدمة لمجائزة والتي سيتـ ارساليا لمتحكيـ مع قائمة بيا (خمسة بحوث) ،يمثؿ كؿ بحث % 27مف

درجات البحوث

يجب أف تكوف تقارير األداء الجامعي ايجابية وأال يكوف صدرت ضده جزاءات تأديبية مالـ يتـ محوىا

ترسؿ الكمية أربع نسخ مف الممفات لكؿ مرشح

مادة (:)29

فحص االنتاج العممي لممرشح:

يتـ فحص االنتاج العممي لممتقدـ مف السادة المرشحيف بمعرفة لجنة ثبلثية تختارىا المجنة العميا لمجائزة

 يقيـ السادة المحكموف األبحاث المرفقة رقمياً وفؽ االستمارة المرفقة .

خامسا  :جائزة الجامعة ألحسن الرسائل في درجتي الدكتو اره والماجستير
مادة (: )31
تنشأ جوائز لمتشجيع عمى االبداع واالبتكار في البحث العممي ألصحاب أحسف رسائؿ الدكتوراه والماجستير

الممنوحة مف الجامعة أو مف الجامعات األخرى سنوياً .وتحدد لكؿ كمية مف كميات الجامعة جائزة واحدة فقط لرسائؿ
الدكتوراه وجائزة واحدة فقط لرسائؿ الماجستير
مادة ( :)31قيمة الجائزة:

 قيمة كؿ جائزة مف جوائز الدكتوراه ( 3777جنية) ثبلثة االؼ جنيو مصري ال غير وشيادة تقدير .

 قيمة كؿ جائزة مف جوائز الماجستير (2777جنية) الفا جنيو مصري ال غير وشيادة تقدير.

مادة ( :)32شروط الترشيح:

 أال يكوف قد سبؽ لممرشح الحصوؿ عمى أية جائزة عف الرسالة المقدمة .

 أال تكوف قد مضى عمى منح الدرجة أكثر مف عاميف عند فتح باب التقدـ واف يكوف قد مضي عمي تعيينو
بجامعة دمياط عاماف عمي االقؿ عند االعبلف عف الجائزة واف يكوف حصؿ عمي الدرجة خبلؿ المدة القانونية

 تقتصر الجوائز عمى معاوني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

 أف يكوف تقارير األداء الجامعي لممرشح ايجابية ويرفؽ صورة مف تقارير األداء الجامعي مع أوراؽ المتقدـ لمجائزة
 ترسؿ الكمية أربع نسخ مف الرسالة المرشحة والسيرة الذاتية لممرشح .
مادة ( :)33فحص الرسالة المرشحة:


يتـ فحص الرسالة المرشحة طبقا لمقواعد الواردة بنص المادة االولي مف ىذه البلئحة  .يتـ فحص الرسائؿ
الممنوحة مف جامعة دمياط عمي اساس البحوث المنشورة منيا ووفقا لمجانب االكاديمي واالنشطة الجامعية
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لممتقدميف ( بناء عمي البحوث المنشورة مف الرسالة في مجاالت ذات معامؿ تأثير  .معامؿ ىيرش لممتقدـ ,

معدؿ االستشياد لممتقدـ )

سادس ا :الئحة جائزة النشر العممي المتميز بالجامعة
مادة ( : )34تهدف جائزة النشر العممي المتميز الى :
 التطوير النوعي لمبحث العممي مف خبلؿ تشجيع البحث العممي المتميز في الجامعة .
 تشجيع النشر في المجبلت والدوريات ذات السمعة العالمية المرموقة.

 رفع مستوى الوعى لدى أعضاء ىيئة التدريس ،نحو أىمية البحث العممي المتميز.
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى تحقيؽ االنتشار المعرفي العالمي لمجامعة .
مادة (: )35

تمنح جائزة النشر العممي المتميز لكؿ المتقدميف مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مف منسوبي الجامعة
بالبحوث المنشورة التي تحقؽ الشروط بغض النظر عف كونيـ ( عمى رأس العمؿ  ،معاريف  ،حاصميف عمى

أجازات وجوبية أو خاصة  ،في ميمات عممية ) أو قد استفاد مف ىذه البحوث في الحصوؿ عمى درجات عممية
أو جوائز عممية مف خارج الجامعة عمى أف تكوف البحوث منشورة في مجبلت مرموقة وليا ترتيب ربعي  ،مع
استبعاد البحوث التي ال تحمؿ اسـ جامعة دمياط .

مادة (: )36
اذا اشترؾ في البحث أكثر مف مؤلؼ ،يتـ تقسيـ مبمغ الجائزة بالتساوي بينيـ ،ويحصؿ المشاركوف مف منسوبي

الجامعة فقط عمى نصيبيـ .ويستثنى مف ذلؾ البحوث المشارؾ فييا مؤلفوف مف خارج الوطف العربي فيتـ تقسيـ

مبمغ البحث بالتساوي بيف المؤلفيف مف منسوبي الجامعة لما بذلوه مف جيد في إرساء مبدأ الشراكة مع مؤسسات

عممية عالمية.
مادة (:)37

يتـ فتح باب التقدـ لمجائزة اعتبا ار مف أوؿ أبريؿ مف كؿ عاـ ولمدة شير وذلؾ عف البحوث المنشورة خبلؿ العاـ
الذى يسبؽ عاـ التقدـ
مادة(:)38

لمجائزة.

يتقدـ المؤلؼ األقدـ بالكمية (أو أحد المؤلفيف) نيابة عف جميع المؤلفيف باستيفاء النموذج (أ) المعد لذلؾ لؤلمانة

الفنية بعد رفع البحث عمى الصفحة االلكترونية لمجامعة مصحوباً بما يثبت معامؿ التأثير لممجمة ونسخة حديثة
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مف السيرة الذاتية لجميع المؤلفيف مف الجامعة ،وال يجوز التقدـ بالبحث نفسو أكثر مف مرة ،وال يشمؿ ذلؾ

ممخصات البحوث أو الرسائؿ الى المحرر
مادة (:)39

تقوـ المجنة العميا لمجوائز بإجراءات التحكيـ خبلؿ شير مايو ،وتعمف النتائج في نياية الشير عمى أف تتمقى

المجنة التظممات في خبلؿ أسبوع مف تاريخ اعبلف النتائج ثـ تعمف النتائج النيائية في نياية شير يونيو .
مادة (:)41

تصنؼ المجبلت تبعا لمتخصص الدقيؽ طبقا لتصنيؼ ISI .ويحصؿ البحث المنشور في إحدى المجبلت
الموجودة ضمف أعمى  %25الربع األوؿ( ) Q1في تخصص المؤلفيف مف جامعة دمياط أو أكثرىـ عمى جائزة

قيمتيا  27777جنيو والبحث المنشور في إحدى المجبلت الموجودة ضمف الربع الثاني)  )Q2عمى جائزة

قيمتيا  55777جنيو والبحث المنشور في إحدى المجبلت الموجودة ضمف الربع الثالث) )Q3عمى جائزة قيمتيا
57777جنيو والبحث المنشور في الربع الرابع) ) Q4عمى جائزة قيمتيا  5777جنيو

سابعا :جائزة الجامعة لمحاصمين عمى درجة الدكتوراه في العموم)DSc
مادة (: )41
ينشأ عدد مف الجوائز لكؿ مف يحصؿ عمى درجة الدكتوراه في العموـ ( )DScعف العاـ الذي يسبؽ عاـ التقدـ.
وتقدر قيمة الجائزة الواحدة بمبمغ  (57777خمسيف الؼ جنيو مصري) وشيادة تقدير ،عمى أف تطبؽ مف العاـ
.2727
مادة (:)42
يتـ فتح باب التقدـ لمجائزة اعتبا ار مف أوؿ أبريؿ مف كؿ عاـ ولمدة شير وذلؾ عف الدرجة الممنوحة خبلؿ العاـ
الذى يسبؽ عاـ التقدـ لمجائزة.
مادة (:)43
تتـ إجراءات تحكيـ اإلنتاج العممي وفقا لبلئحة الداخمية لمكمية ولق اررات مجمس الجامعة وذلؾ عمى نفقة المرشح .
مادة (:)44
يعمؿ بيذه القواعد اعتبا ار مف 2758/5/5
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