
 : أحكام عامة ) تتم مراعاة األحكام التالية فى جميع جوائز الجامعة (

مف سيييله لل الل يييو  عزت اليجوز ترشييييخ شيييد  لاحج عزت جائزتيف فت عام العام يما ال يجوز ل .1

 الجائزة الترشخ لها مرة أخرى .

ال يجوز لمف لقع عزيل جزائى التنليل لالزوم التقجم لنيل الجائزة لذلك لمجة ثالث سيييييينواا مف تا ي   .2

توقيع الجزاء لتزداد المجة لدمم سيييييينواا لمف لقع عزيل جزاء كخر ل يل ذلك ما لم يكف قج تم  ل اء 

 . الجزاء أل ملوه أل سللل 

 ال يجوز لمف ثلت فى حقة   تكاب جريمة السرقة العزمية التقجم لنيل الجائزة .  .3

يتم سيييلل الجائزة  عج منلها حالة تقجم مف ح يييل عزيها  باا اال لاث  لى الترقية لفى حبه اللالة ال  .4

 يجوز لل  عادة التقجم لزجائزة طيزة الدمم سنواا التالية عزى سلل الجائزة .

اداا الجامعية ) ئيم الجامعة ل عواب  ئيم الجامعة ل عمجاء الكزياا لليالئهم يلظر ترشييييييخ  القي .5

 أثناء توليهم مناصلهم اإلدا ية(  لنيل الجائزة  .

ال تجخل مزد اا األ لاث فت التقييم لال يجوز منخ الجائزة أليثر مف مرشخ فت التد   الواحج لال  .6

   جلن  ضافة أل لاث ججيجة .يجوز التقجم لزجائزة أيثر مف مرة  نام األ لاث 

 :  جراءاا الترشخ لكافة الجوائز

 مع مراعاة االجراءاا الداصة  كل جائزة يتم الترشخ لفقا لزتالت :

يقوم المرشخ  استيااء النموذجيف )أ( ل) ب( عزى شلكة الجامعة  عج  ستيااء اللياعاا األياديمية لذلك لفقا  .1

 لزعناصر المج جة  النماذج . 

 لكزية المزف الداص   المرشخ ملتوياً عزى مايزى :ـ ترسل ا  .2

 ل قية مف األ لاث المقجمة لالسيرة الباتية لالنموذجيف ) أ ( ل ) ب (  عج التوقيع.  عسدة لاحجةـ عجد 
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نوان الللث ـيييييي اسم المجزة ـيييييي تا ي  النار  ـيييييي أسماء الماا ييف لعسلة لزجائزة عزى ان تتضمف )ع

ـ  ـ  IFليبا توضيخ )  ماا ية يل منهم فى الللث   النسلة لزكزياا  (Citationـ   H.indexالمجزة 

 .العمزية فقط (
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متضييمنة ) اسييم ـييييييي  قائمة  عاييرة أسييماء عزى األيثر مف السييادة األسيياتبة فت التد يي  الجقيه لزمرشييخ  

 .الجامعة ل قم الهاتف لاللريج اإللكترلعى الداص يل منهم (

زة أحسييييييف الرسيييييييائل لج جة _ قائمة األ لاث التى تقجم  ها لزترقياا فيما عجا السيييييييادة المتقجميف لجائ

 الماجستير.

 

 ألال : جائزة الجامعة التقجيرية

 * شرلط التقجم : 

أن يكون المرشيييخ  قج أمضيييى عاييير سييينواا  ج جة ) أسيييتاذ(   جامعة المن يييو ة فى تا ي  موافقة  .1

مجزم الكزية عزى الترشييييخ  النسيييلة لالسيييتاذ العامل ل لفى تا ي  االحالة لزمعا   النسيييلة لالسيييتاذ 

األخيرة السييا قة عزى الترشيييخ ال االحالة لزمعا  قج قضيييت المتارغل لأن تكون مجة الدمم سيينواا 

   اة مت زة  جامعة المن و ة  .

** لفيييى جمييييع األحيييوا  الييييتم خ يييم الميييجد التيييى ح يييل فيهيييا المرشيييخ عزيييى مهمييياا  عزميييية  أل دل اا 

تج يليييية ال مييي تمراا عزميييية ميييف ميييجة الدميييم سييينواا ل  ايييرط أال تجيييالز حيييبه الميييجد فيييى مجموعهيييا ميييجة 

 م. عا

تٌمنخ الجائزة عزت أسييييييا  مجمل اإلعتاج العزمت لما يقوم  ل ليقجمل عضييييييو حيية التج يم فت يل  .2

 المجاالا ذاا العالقة  تلقيه  سالة الجامعة حيث يكون :

 0صاحل مج سة عزمية  -أ

صاحل عااط مميز فت الكزية أل الجامعة مثل ) الماا ية فت النجلاا لالم تمراا الملزية لالجللية  -ب

عضيييوية  –ترجمة  –يتل عزمية غير مج سيييية  -تلكيم األ لاث –شيييرال عزت الرسيييائل العزمية اال –

 0(0ال 000عااط طال ت  –مناقاة الرسائل  –جمعياا عزمية 

ـييييييي أن يكون لزمرشييخ اعتاجام عزميا مميزاً لمناييو اً فت مجالا عزمية عالمية ماهرسيية أل ملزية ملكمة 3

 ا العالمية. لتاضل األ لاث المناو ة فت المجال

 ليراعى األتى : 



ـيي يتم التقجم  عجد مف األ لاث العزمية المناو ة فت مجالا عالمية مكلكمة  لج أق ت عارة أ لاث ل لج 1

أدعت سلعة أ لاث .ل  النسلة لأل لاث المناو ة  الز ة العر ية فت دل ياا ل ياترط أن تكون مناو ة فت 

 دل ياا عزمية مكلكمة 

ـييييييي يتم ترشييخ عجد ثالثة مف األسياتبة عزت األيثر  عج أخب  أل مجزسيت القسيم لالكزية ممف تتوافر فيهم 2

أستاذ  200أساتبة فر حالة زيادة عجد األستاذة عف  5الارلط ليمكف زيادة عجد المرشليف  ما ال يجالز 

  الكزية . 

 ثاعيا : جائزة اإل جاع العزمى

 *شرلط التقجم : 

 أن يكون المرشخ مف السادة أعضاء حيية التج يم  .1

ليايييترط أن يكون المتقجم لنيل الجائزة قج اعتمج منهجية ملتكرة أل لجيل   ية لاضيييلة ل سيييالة  .2

تايج المجتمع لالجامعة تتسييييييم أ لاثل  الججية لاال تكا  لالقا زية لزتدليه أل أن يكون قج تقجم 

    لراءة اختراع لاكرة ججيجة .

قج مضييييت عزت التعييف فت ل ياة مج   ثالث سيييينواا فى تا ي  موافقة مجزم الكزية  أن يكون .3

 0عزت الترشيخ

يجوز ان يتقجم  لعض األ لاث المستدرجة مف  سائل الماجستير الالجيتو اه التت أشرل عزيها  .4

عضييو حيية التج يم أل شييا   فت اإلشييرال عزيها ضييمف اإلعتاج العزمى المقجم لنيل الجائزة  لج 

 ق ى  لثيف.أ

 ال يجوز لمف سله لل الل و  عزى الجائزة الترشخ لها مرة أخرى  ال  عج مرل  خمم سنواا   .5

 ل يراعى األتى : 

منها  4أ لاث  5أ لاث ل لج أدعى  8يقجم المرشيييخ لزجائزة عجد مف األ لاث المنايييو ة   لج أق يييى  .1

سنواا  5مر عزى عارحا أيثر مف عزى األقل تكون مناو ة فى مجالا عزمية دللية ملكمة عزى أال ي

 . Scienceل   Natureعنج التقجم ليكتاى  للثيف فى حالة عار أحجحم فى مجزة 

 

 

 



 ثالثا : جائزة الجامعة لزتاوق العزمى

 * شرلط التقجم : 

أن يكون المرشييخ  ج جة أسييتاذ عامل أل متارغ  ل أمضييى خمم سيينواا فت ل ياة أسييتاذ فى تا ي   (1

 عزت الترشيخ أل قلل االحالة عزى المعا  .موافقة مجزم الكزية 

ال يجوز لمف سيييييله لل الل يييييو  عزى الجائزة أل ح يييييولل عزى أى جائزة أخرى مف جوائز الجامعة  (2

 الترشخ لها  ال  عج خمم سنواا  

 ل يراعى األتى : 

 8يتقيييييجم المرشيييييخ   عيييييجد ميييييف األ لييييياث العزميييييية المنايييييو ة  مجيييييالا عالميييييية  ليييييج أق يييييى  .1

عزيييييى األقيييييل منايييييو ة دللييييييا لزكزيييييياا العمزيييييية تيييييم  4أ لييييياث منهيييييا  5أ لييييياث ل ليييييج أدعيييييى 

سييييينواا  5عايييييرحا  عيييييج الل يييييو  عزيييييى األسيييييتاذية . عزيييييى أال يمييييير عزيييييى عايييييرحا أيثييييير ميييييف 

 .Scienceل   Natureحم فى مجزة عنج التقجم ليكتاى  للثيف فى حالة عار أحج

يتم  ترشيخ عجد ثالثة أساتبة عزت األيثر مف يل لكية  عج أخب  أل مجزست القسم لالكزية ممف تتوافر  .2

 فيهم الارلط.

  ا عا : جائزة الجامعة التاجيعية

 * شرلط التقجم : 

 أن يكون المتقجم مف  يف األساتبة المساعجيف أل المج سيف  الجامعة .  .1

ون قج مضييييت عزت تعيينة فت ل ياة مج   ثالث سيييينواا عزت األقل مف تا ي  ترشيييييخ مجزم أن يك .2

 الكزية لل  لزجائزة . 

يجوز ان يتقجم  لعض األ لاث المسييييتدرجة مف  سييييائل الماجسييييتير الالجيتو اه التت أشييييرل عزيها   .3

الجائزة  لج أق ى عضو حيية التج يم أل شا   فت اإلشرال عزيها ضمف اإلعتاج العزمى المقجم لنيل 

  لثيف.

ال يجوز منخ الجائزة أليثر مف مرشييييييخ فت التد يييييي  الواحج لال يجوز التقجم لزجائزة أيثر مف مرة  .4

  نام األ لاث  جلن اضافة ال لاث ججيجة  ال  عج خمم سنواا .

أن تكون األ لاث المستمجة مف  سائل الماجستير لالجيتو اه الداصة  ل مناو ة فى مجالا ملكمة  .5

 ماهرسة أل دللية .



 ليراعى األتى : 

% منايييو ة  75أ لاث عزى أن يكون  3يتم التقجم لزجائزة  عجد سيييتة أ لاث  لج أق يييى ل لج أدعى  .1

 دلليا . 

ترشخ الكزية عجد ثالثة مرشليف  لج أق ى فى التد   الواحج  عج أخب  أل مجزست القسم لالكزية  .2

 0ممف تتوافر فيهم الارلط 

 

 الجامعة ألحسف الرسائل لج جتى الماجستير لالجيتو اهخامسا : جائزة 

 شرلط التقجم : 

 أال يكون سله لزمرشخ الل و  عزت أية جائزة عف الرسالة المقجمة .  .1

ماجستير ( أيثر مف سنتيف مف تا ي  موافقة مجزم  –أال يكون قج مضت عزت منخ الج جة ) ديتو اة  .2

 الكزية عزت التد  اا . 

 معالعت أعضاء حيية التج يم  الجامعة .  تقت ر الجوائز عزت .3

 ل يراعى األتى : 

 يلجد مجزم الكزية التد  اا المدزو ة لزتقجم لزجائزة . .1

  لث  لج أدعى مناو يف فى مجزة دللية ملكمة  2عسدة مف الرسالة المقجمة لزجائزة + عجد  2عجد  .2

 

 


