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 )١(المادة 

من ھذه الالئحة بغرض تكریم العلماء ) ٣(تمنح جامعة الزقازیق جوائزھا المختلفة والواردة في المادة  -

والشخصیات البارزة تقدیرا منھا لدورھم في خدمة العلم والجامعة والمجتمع وإسھامھم بمقترحاتھم ومؤلفاتھـم 

تخرج منھا أجیال من المتعلمین وشباب في إثراء العملیة التعلیمیة والبحثیة وإنشاء مدارس علمیة متمیزة 

 . الباحثین على مستوى الدرجة الجامعیة األولى، وعلى مستوى الدراسات العلیا والبحوث
  

  : تشكیل اللجنة العلیا لجوائز الجامعة) ٢(المادة 

ُشكل اللجنة العلیا بقرار من رئیس الجامعة على النحو التالي   :ت

                      رئیس الجامعة                                                                ً  رئیسا

  للرئیسالجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                     نائب رئیس ً   نائبا

    عضوا                                                نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب  

          نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                             ً   عضوا

 عة                 اثنان من السادة عمداء الكلیات ویختارھما رئیس الجام                  ً  عضوا

 ا على ترشیح اثالثة من أعضاء ھیئ ً نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا / د.ة التدریس ذوي الخبرة في ھذا المجال بناء

 .رئیس الجامعة/ والبحوث وموافقة واعتماد األستاذ الدكتور

  .یعاد تشكیل اللجنة كل عامین -

  .یجوز لرئیس اللجنة دعوة إثنین على األكثر من خارج تشكیل اللجنة لحضور الجلسات -

 .رئیس الجامعة/ التشكیل من السید األستاذ الدكتوریعتمد  -

  .ویعرض التشكیل على مجلس الجامعة إلقراره -

  :مجاالت منح الجوائز) ٣(المادة 

  ًجائزة الجامعة لإلبداع: أوال 

تمنح جامعة الزقازیق درعھا وشھادة تقدیر وجائزة مالیة لمن أبدع في عطاؤه وحقق إنجازا متمیزا فریدا على مستوى  -

 . الدولة

  ً  جائزة الجامعة لألداء المتمیز: ثانیا

تمنح جامعة الزقازیق درعھا وشھادة تقدیر وجائزة مالیة لألداء المتمیز لمن شغل احد المناصب القیادیة  -

 .بالجامعة
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 جائزة الجامعة للعطاء: ثالثا 

تمنح جامعة الزقازیق درعھا وشھادة تقدیر ومیدالیة ذھبیة لشخصیة متمیزة في عطائھا وأسھامتھا لجامعة  -

 .الزقازیق

  ً  تنشأ أربعة أنواع من الجوائز العلمیة: رابعا

  :لتخصصات الموضحةوتمنح في ا) أفضل رسالة ماجستیر –أفضل رسالة دكتوراه  –التشجیعیة  –التقدیریة ( -

  التخصصات التي تمنح فیھا الجائزة  م

  العلوم الطبیة  ١

  العلوم الزراعیة والبیطریة  ٢

  العلوم األساسیة  ٣

  العلوم الھندسیة والتكنولوجیا المتقدمة  ٤

  العلوم اإلنسانیة والتربویة  ٥

  العلوم االجتماعیة  ٦

  

              :لجوائز الجامعة المختلفة  الشروط الواجب توافرھا في المتقدم) ٤(المادة 

 جائزة الجامعة لإلبداع: أوال 

 .یتم منح ھذه الجائزة لشخصیة متمیزة في إبداعھا سواء من داخل الجامعة أو خارجھا -

 .یكون لسیادتھ اسھاما كبیرا في خدمة الدولة وقضایاھا -

 جائزة الجامعة لألداء المتمیز: ثانیا 

 )وكیل كلیة. عمید الكلیة. نائب رئیس الجامعة. رئیس الجامعة(منصبا قیادیا بالجامعة یتم منح الجائزة لمن تولى  -

 .وقام خالل فترة تولیھ منصبھ بعطاء متمیز وتحقیق انجازات للجامعة والكلیة -

 جائزة الجامعة للعطاء: ثالثا 

 .ارجھایتم منح ھذه الجائزة لشخصیة متمیزة في عطاءھا للجامعة سواء من داخل الجامعة أو خ -

 .یكون لسیادتھ اسھاما متمیز في خدمة الجامعة - 
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  ً  :جوائز الجامعة العلمیة: رابعا

 جائزة الجامعة التقدیریة  - أ

سنوات على األقل استاذا  عشروان یكون قـــــــــد امضى  اوأستاذا متفرغا یكون المرشح بدرجة أستاذاعامال  - 

 .بالمواقع القیادیةوأن یكون لھ انجازات  عامال بجامعة الزقازیق

أن یكون قد ساھم في تطویر الجامعة علمیا وأكادیمیا وخدمة المجتمع باسم جامعة الزقازیق ولھ مدرسة علمیة  - 

  .وبحثیة متمیزة ولھ إنجاز في المواقع القیادیة

 

 جائزة الجامعة التشجیعیة  -  ب

 .أن یكون عضو ھیئة تدریس بالجامعة -

 .عند التقدم للجائزة سن األربعینال یجوز للمرشح لجائزة الجامعة التشجیعیة أن یتجاوز  -

 .أن یكون المتقدم على رأس العمل ویجوز تقدم القائمین بمھام علمیة بالخارج -

 .یتقدم المرشح لجائزة الجامعة التشجیعیة بمجمل انتاجھ العلمي -

 .سم جامعة الزقازیقأن یكون انتاجھ العلمي المقدم متمیز ومنشور با -

ً سبق للمتقدم أن حصل بموجبھ على جائزة اخرى سواء من الجامعة أو الدولة -  .أال یتضمن اإلنتاج العلمي إنتاجا

 .أن یوضح األبحاث المستخلصة من رسائل الدكتوراة والماجستیر في قائمة منفصلة -

 

 جائزة الجامعة ألفضل رسائل دكتوراه والماجستیر  -  ت

ُمنح الجائزة لمع -  .اوني أعضاء ھیئة التدریس بالجامعةت

 .أن تكون الرسالة قد تم منحھا من جامعة الزقازیق -

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

 .أكثر من عامین) الماجستیر –الدكتوراة (أال یكون قد مضى على منح الدرجة  -

 

  :            توافرھا في المتقدم لجوائز الجامعة العلمیةالشروط العامة التي یجب ) ٥(المادة 

فعت عنھ إال فى حال أال یكون قد وقعت علیھ جزاءات تأدیبیة أو عقوبات جنائیة -  تقدیمھ ما  ةحتى لو محیت أو رُ

 .یثبت أن ما وقع علیھ كان بطریق الخطأ

 .للجائزة وھو ال یزال على قید الحیاةبشرط أن یكون قد تقدم أو رشح توفي یجوز منح الجائزة السم من  -

 .في العام الواحدألكثر من جائزة وفي كل األحوال ال یجوز التقدم  -
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 .مرتینالتقدم لذات الجائزة أكثر من  ال یجوز -

 .التشجیعیة مرة ثانیة في حالة إضافة انتاج علمي جدید/ یجوز التقدم لجائزة الجامعة التقدیریة -

 .لكل جائزة أكثر من مرةماجیستیر  أومعة ألفضل رسالة دكتوراه ال یجوز التقدم لجائزة الجا - 

لجوائز الجامعة العلمیة ویتم منحھ إذا تجاوز مجموع درجاتھ الحد األدنى  المرشح الوحیدیجوز قبول أوراق  - 

 .ةالمحدد للجائز

العلمیة أثناء رئاستھم أو ال یجوز ترشح رئیس وأعضاء مجلس الجامعة وكذلك أعضاء اللجنة العلیا لجوائز الجامعة 

  .عضویتھم لتلك المجالس واللجان

  

              : مواعید التقدم والمنح) ٦(المادة 

لموعد غایتھ أخر شھر نوفمبر على أن تعلن نتائج یتم اإلعالن عن جوائز الجامعة في خالل شھر أكتوبر من كل عام 
. تحكیم الجوائز خالل النصف األول من العام التالي   

  

  : إجراءات التقدم) ٧(المادة 

 :بالنسبة لجائزة اإلبداع  - أ

 .یتم الترشیح من رئیس الجامعة أو نواب رئیس الجامعة أو مجالس كلیات الجامعة  -          

 :بالنسبة لجائزتي األداء المتمیز والعطاء  - ب

 یتم الترشیح لھما من قبل مجلس الجامعة -

  :بالنسبة للجوائز العلمیة -ج

سواء عن طریق مجالس الكلیات أو عن طریق   مكتب نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوثإلى یتم التقدم  -

 .المرشح ذاتھ مباشرة

 :التشجیعیة البیانات التالیة/ یجب أن یستوفى ملف التقدم لجائزة الجامعة التقدیریة  -

 .طلب التقدم .١
 .صورتان فوتوغرافیتان حدیثتان .٢
 إقرار بتوافر الشروط العامة للجوائز              .٣
 :ملفات یحتوي كل ملف على األوراق اآلتیة) ٥(عدد  .٤

 السیرة الذاتیة وتتضمن التدرج العلمي والوظیفي. 
 سجل الوظائف القیادیة. 
 المشاركة في األنشطة الطالبیة. 
 النشاط الجامعى. 

 ا المتقدم ویشترط التقدم بما یثبت تطبیقھا في قائمة المشروعات والبحوث التطبیقیة التي شارك فیھ
 .أحدى الجھات البحثیة وأن یكون دور المتقدم فیھا واضحا
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  نبذه مختصرة عن كل بحث یوضح فیھا نواحي اإلبتكار واإلفادة منھ في میدان التطبیق العلمي
 .والعملي

 قائمة اإلشراف على الرسائل العلمیة التي مُنحت وكذلك الجاریة. 
 الندوات والمؤتمرات المحلیة والعالمیة التي تم حضورھا وعضویة الجمعیات العلمیة. 
  وتشمل على عناوین البحوث المنشورة وتاریخ ومكان النشر(قائمة اإلنتاج العلمي.( 
  توضح األبحاث المنشورة باسم جامعة الزقازیق وكذلك األبحاث المستخلصة من رسائل علمیة في

 Highly Cited Researchersإن كان الباحث ضمن  قائمة منفصلة وإیضاح
 األنشطة التي تمت بھدف تطویر العملیة التعلیمیة. 
 األنشطة التي تمت بھدف تنمیة الجامعة والمجتمع والبیئة. 

 
  
 

 : ورقة تحتوي على .٥
 .التخصصاألعمال الممیزة في مجال  -التدرج العلمي والوظیفي  -المؤھالت العلمیة  -الوظیفة  -اإلسم 

  .اسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة إلكترونیة لجمیع األوراق المطلوبة للتقدم الموضحھ أعاله) ٥(عدد  .٦
  

  ماجستیر البیانات التالیة/ یجب أن یستوفى ملف التقدم لجائزة الجامعة ألفضل رسالة دكتوراة:  

 طلب التقدم                                     .١
 حدیثتانصورتان فوتوغرافیتان  .٢
 إقرار بتوافر الشروط العامة للجوائز              .٣
 :والتي تتضمن الترشیح أوراق .٤
  ًبیانات خاصة بالمرشح: أوال. 
  ًالنشر العلمي: ثانیا. 
  ًالقابلیة للتطبیق: ثالثا. 
  ًالحداثة واإلبتكار: رابعا. 

 : ورقة تحتوي على .٥
 األعمال  -التدرج العلمي والوظیفي  - المؤھالت العلمیة  - عنوان الرسالة باللغة العربیة  –الوظیفة  -اإلسم 

  .الممیزة في مجال التخصص إن وجد
 نسخ رسائل) ٤(عدد  .٦
اسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة إلكترونیة لجمیع األوراق المطلوبة للتقدم الموضحھ أعاله ونسخة ) ٥(عدد  .٧

 .إلكترونیھ من الرسالة 

ً للنموذج المرفق إلى أمانة الجوائز بالجامعة مباشرة في موعد غایتھتر   .أخر نوفمبر سل األوراق المطلوبة وفقا
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     : تشكیل لجان التقییم) ٨(المادة 

ة  - تقوم اللجنة العلیا للجوائز بتشكیل لجان التقییم من ثالثة أعضاء من بین ستة أعضاء وذلك من أعضاء اللجان العلمی
  .والمحكمین الحالیین و السابقین الدائمة 

تم  لتشكیل لجان التقییمأو نائبھ  ھامن كل عام بناء على دعوة  رئیس دیسمبرخالل شھر اللجنة اجتماعا عقد ت - ى أن ی عل
  . التقییم في خالل شھرین من وصول االنتاج العلمي للمحكمین

-  ً نح تعقد اللجنة اجتماعات للنظر في تقاریر السادة المحكمین وفقا رار م ا بالالئحة إلق لمعاییر التحكیم المنصوص علیھ
  . خالل شھرین من وصول التقاریر من المحكمین الجائزة أو حجبھا

  .تعلن نتائج تحكیم الجوائز خالل شھر أبریل من العام التالي  -
  : قیمة الجوائز) ٩(المادة 

 :التالي نحوجوائز الجامعة على القیمة تحدد  -
 

 )خمسون ألف جنیة(جنیة  ٥٠٠٠٠  لإلبداعجائزة الجامعة   ١

 )خمسون ألف جنیة(جنیة  ٥٠٠٠٠  جائزة الجامعة لألداء المتمیز  ٢

 )عشرون ألف جنیة(جنیة  ٢٠٠٠٠  ةـجائزة الجامعة التقدیری  ٣

 )عشرة آالف جنیة(جنیة  ١٠٠٠٠  ةـجائزة الجامعة التشجیعی  ٤

 )آالف جنیـةخمسة (جنیـة  ٥٠٠٠  جائزة أفضل رسالة دكتوراة  ٥

 )ثالثة االف جنیـة(جنیـة  ٣٠٠٠  جائزة أفضل رسالة ماجستیر  ٦

  

  

  : القواعد المنظمة للتقییم) ٠١(المادة 

 یتم التقییم من خالل االستمارات المرفقة للتحكیم لكل جائزة من الجوائز الممنوحة.  

  یتم منح الجائزة للحاصلین على أعلى مجموع في الدرجات.  

  من مجموع الدرجات تمنح الجائزة مناصفة % ١في حالة تقارب درجات األول والثاني في حدود ال تتجاوز

 بینھما 

  الدرجات یمنح الثالث شھادة تقدیرمن مجموع % ١في حالة تقارب درجات الثاني والثالث في حدود ال تتجاوز. 
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  وضع حد أدنى لدرجات الحصول على جوائز الجامعة العلمیة. 

 ي للحص د األدن ى الح ح عل ل المرش ب أن یحص ة یج ة التقدیری ائزة الجامع ى ج وع %  ٨٥ول عل ن مجم م

 الدرجات

  من مجموع %  ٧٥للحصول على جائزة الجامعة التشجیعیة یجب أن یحصل المرشح على الحد األدني

 الدرجات

 الدرجات  من مجموع%  ٨٥للحصول على جائزة الجامعة ألفضل رسالة دكتوراه أن یحصل المرشح على.  

  من مجموع الدرجات% ٧٥للحصول على جائزة الجامعة ألفضل رسالة ماجستیر أن یحصل المرشح على 

  في حالة عدم وصول أحد التقاریر الخاصة بالسادة المحكمین الثالث ألي جائزة من جوائز الجامعة یكتفي بمتوسط

 .ر الجوائز التقررین االثنین الواردین ویتم العرض على مجلس الجامعة إلقرا

 اذا توافق رأي اثنین من المحكمین، فعلى اللجنة أن تعتد برأیھما. 

  ٢٠بفارق یتجاوز ) الدرجتین األخرتین ( في حالة أن یبتعد درجات أحد المحكمین الثالث عن الدرجة األقرب من 

باألسانید التي أدت إلى وضع من الدرجة اإلجمالیة یتم استبعاد الدرجة البعیدة إال في حالة وجود تقریر وافي % 

 .الدرجة یوافق علیھا اللجنة العلیا للجوائز وفي ھذة الحالة یتم أخذ متوسط الدرجات الثالث 

 ةل رض  لجن ا ع دم بھ طتھ المتق رض أنش وم بع ح أن یق ن  المرش ب م ا أن تطل وائز العلی الج

 أمام اللجنة العلیا للجوائز) Presntaion( ( تقدیمي 

 في حجب الجائزة ألسباب موضوعیة  للجنة الحق .  

  : التظلمات) ١١(المادة 

إلى األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا بتظلم  الجامعة جوائزلیتقدم المتضرر من قرار اللجنھ العلیا  

 خالل اسبوعین مند التماسة على ان یتم ذلك ـــضعموضحا اسباب التظلم مصحوبا بكافة المستندات التى ت والبحوث

  . دة التظلم ل اسبوعین من تاریخ انتھاء ماعالن النتائج  ویتم البت في التظلم في خال تاریخ

  

  : مكافآت التحكیم) ٢١(المادة 

ة ـــة للموافقـرئیس الجامع/ تتقدم لجنة الجوائز باقتراح بقیمة مكافأة تحكیم الجوائز وتعرض على األستاذ الدكتور -

  .واإلعتماد

 .رئیس الجامعة بتحدید مكافأة مقابل حضور اجتماع لجنة الجوائز وأعمال السكرتاریة/ األستاذ الدكتوریقوم  - 


