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 نموذج الترشیح 

  ألفضل   الجامعة لجائزة

    ماجستیر/ رسالة دكتوراة 

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦للعام الجامعي 
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 الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدم لجوائز الجامعة العلمية
فعت عنه إال فى حالت تقديمه ما يثبت أن ما وقع أال يكون قد وقعت عليه  - ُ جزاءات تأديبية  أو عقوبات جنائية ولو محيت أو ر

 .عليه كان بطريق الخطأ

 .منح الجائزة ألسم من توفى بشرط أن يكون قد تقدم للجائزة  وهو اليزال على قيد الحياة  يجوز -

 .لواحد واليجوز التقدم لذات الجائزة أكثر من مرتينوفى كل األحوال اليجوز التقدم ألكثر من جائزة فى العام ا -
  

 
  دكتوراه والماجستير لةجائزة الجامعة ألفضل رسال الشروط التي يجب توافرها في المتقدم

  تمنح الجائزة لمعاوني  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -
 .  التي ليس بها دراسات عليا  التخصصاتأن تكون الرسالة قد تم منحها من جامعة الزقازيق ويستثى  -

   . ال يكون قد سبق للباحث الحصول على جائزة أخرى عن الرسالة المقدمةأ -
 .أكثر  من عامين )الماجستير –الدكتوارة ( أال يكون قد مضى على منح الدرجة  -

  

 
  ألفضل رسالة دكتوراة وماجستير  الترشيح لجائزة الجامعةأوراق 

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦  للعام الجامعي
========  

يجـب أن يسـتوفى ملـف التقـدم  س الكليـات أو عـن طريـق المرشـح ذاتـه مباشـرةاليتم التقدم إلى األمانة الفنية للجوائز سواء  عـن طريـق مجـ
  :البيانات التالية 

 طلب التقدم                                     .١

 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان .٢

 إقرار بتوافر الشروط العامة للجوائز              .٣

 :أوراق الترشيح والتي تتضمن .٤

  ًبيانات خاصة بالمرشح: أوال. 

  ً  .النشر العلمي: ثانيا

  ً  .القابلية للتطبيق: ثالثا

  ً  .الحداثة واإلبتكار: رابعا

 : ورقة تحتوي على .٥

األعمال المميزة في مجال  -التدرج العلمي والوظيفي  -المؤهالت العلمية  - عنوان الرسالة باللغة العربية  –الوظيفة  -اإلسم 
  .التخصص إن وجد
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 نسخ رسائل) ٤(عدد  .٦

اسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة إلكترونیة لجمیع األوراق المطلوبة للتقدم الموضحھ أعاله ) ٥(عدد  .٧
 ونسخة إلكترونیھ من الرسالة

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا /د.بمكتب أرسل األوراق المطلوبة وفقًا للنموذج المرفق إلى أمانة الجوائز ت   

 .بالجامعة مباشرة في الموعد المحدد فى اإلعالن والبحوث  
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  طلب التقدم لجائزة الجامعة 
  ماجستير            /  ةدكتورا ألفضل رسالة 

   ٢٠١٧/  ٢٠١٦للعام الجامعي 
========  

  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث/ السید األستاذ الدكتور 
  

  ,,,,,,,,,تحیة طیبة وبعد 

  
)  ..........................................( أرجو التكرم بقبول أوراق الترشیح الخاص بي لنیل جائزة الجامعة 

  في تخصص ٢٠١٧/  ٢٠١٦ للعـام الجامعي

) .................................................................................................................................................................. (  

  .وفقاً للشروط التي أقرھا مجلس الجامعة 

  
  ,,,,,,,,وتفضلوا بقبول فائق االحترام     

  
  

  لسیادتكم ھمقدم                                                   
  
  

  ........................................................................................../  تلیفون                                             
  ........................................................................................./  البرید اإللكترونى                                  
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  إقــــرار 
  من المرشح لنيل جائزة الجامعة

  ماجستير /ة ألفضل رسالة دكتورا 
   ٢٠١٧/  ٢٠١٦للعام الجامعي 

========  
  

  ............................................................................................................................../ أقر أنا الموقع 

  .................................................................... /القســم   ...................................................../  كلیـــة

  ........................................................................................................................./ الدقیق  التخصص

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦م للعا)  ...........................( ألفضل رسالة المتقدم لنیل جائزة الجامعة 

  ) ............................................................................................................................( في تخصص 

  .أن الرسالة المقدمة للجائزة لم أحصل بھا على ایة جائزة أخرى

  توقیع المرشح                                                                                      

                         
  یعتمد ،،،،،،                                         

  عمید الكلیة                                                                              

  ختم الكلیة                                              
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  )ة دكتورا /  ماجستير (  نموذج ترشيح أفضل رسالة
                                                     ========  

  َ   بیانات خاصة بالمرشح: أوآل

  ..................................................................................................:  أسم المرشح
  ........................................................................................................... :الكلیة 

  .................................................................................................:  القسم العلمي
  ............................................................................................ :التخصص الدقیق 

   دكتوراه                 ماجستیر         :   نوع الرسالة 
  ..............................................................................:  تاریخ الحصول على الدرجة

 خارج الوطن                  داخل الوطن                مكان إجراء البحث 
  عنوان الرسالة  

  : باللغة العربیة 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
  : باللغة اإلنجلیزیة 

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

  أسماء المشرفین  

 الجامعة الكلیة القسم أسم المشرف
    
    
    
    
  في حالة عدم استكمال البیانات عالیة تعتبر اآلستمارة ملغاة.  
 ات بمعرفة إدارة الكلیة نیتم أستیفاء البیا.  

  یعتمد ،،،،،،                                 

      عمید الكلیة                     ختم الكلیة                                             
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  َالنشر العلمي  :ثانیا 

  )یرفق صورة من البحوث المنشورة (    عدد البحوث المنشورة  من الرسالة في مجالت دولیة             
  : أسم المجلة الدولیة المنشور بھا البحث 

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

Thomson 
  للبحوث المنشورة  Impact factorأعلى  

  للبحوث المنشورة   Impact factorمجموع 

Scopus 
     Citation Index                             

        
  َ   القابلیة للتطبیق :ثالثا

  
  تم تطبیقھا فعلیا                 للتطبیق قابلة                 غیر قابل للتطبیق

 
 

  َ  الحداثة واألبتكار: رابعا
    

  )في حالة األجابة بنعم : (المبررات                            ال                  نعم            : األبتكار  .١

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

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

  

  ) ترفق المستندات في حالة األجابة بنعم(                    ال                  نعم :    تسجیل براءة االختراع  .٢
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  ) ...............................( ألفضل رسالة الجامعة جائزة
   .......................................................................................................فى تخصص 

 

 ........................................................................................................................................../  اإلسم

  ...................................................................................................................................../  الوظیفة 

  

  عنوان الرسالة باللغة العربیة
.......................................................................................................................................................  

  

 المؤھالت العلمیة 

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

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

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

 التدرج العلمي والوظیفي 

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

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

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

 إن وجد األعمال الممیزة في مجال التخصص

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

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

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


