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 كـلمـــــة

 ةــــــس الجامعـــــــرئي

ولس قيييا الجييالش الةيياملة لميألاميية ا لا  فييإ ارييار السيافاييية العالمييية فييب مجييالم ال  يي  العلمييب   

الجامعإ من خالل ألوام تقيية وت ليل علمإ لقيا لمؤشرام نسائج العملية ال  ثية والسعليميية  قاميا الجامعية 

بسةجيع علمائها وحفز راقام الاالش أعضا  هيئة السدريس ومعياونيه  بميا ليديه  مين امتانيام علميية  للايير 

ثرا  ال    العلمإ بالجامعة  وبغية اعدال قاط ك ير من ا ب يا  السيإ يمتين نةيرها علب هدى مياهج جديدش إل

جامعية  500فإ المجالم الدولية بهدف ال فيا  عليب المتانية السيإ حققسهيا جامعية القياهرش كااحيدش مين أفضيل 

 علب الماساى العالمإ.

مر  نةيةة ال  ي  العلميإ  وفإ ارار هذه الاث ة الخالقية أخيذم الجامعية عليب عاتقهيا الس يدي  المايس

الخسيرا(( كيإ  -السةيجيعية –السفيا  العلميإ  –السقديريية  –ومن أهمها تعديل لئ ة جاائزها المسعدلش )السميز 

تااكب المسغيرام العالمية لل    العلمإ وانةا  جاائز جديدش لسةجيع ال احثين علب اسسمرارية ال  ي  العلميب 

 بالجامعة.

 
 رئيس الجامعة

 
 

 محمد عثمان الخشتأ.د/ 
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 كــــــــلمــــــــة

 نائب رئيس الجامعة

  لةئان الدراسام العليا وال  ا 
 

والجامعية ل   المهام ا ساسية للجامعة  فها الركيزش ا ساسيية للسيميية والسقيدم أحديعس ر ال    العلمإ 

والعةييا  فييإ جميييع مجييالم المعرفيية ز الاييالش أعضييا  هيئيية السييدريس علييب بييذل الجهييد ييي فتتييدخر جهييدا  فييإ 

والعميل عليب السيميية واإلبيدا( فيإ   للاصال الب حل المةتالم القسصيالية والجسماعيية السيإ تااجيم المجسميع

 المجالم العلمية كافة. 

وتقديرا  للزمال  المسميزين والعمل علب رفع متانسه   فقيد رصيدم الجامعية عيدلا  مين الجياائز للسةيجيع 

 زيد من الجهد  والرتقا  بالعملية السعليمية وال  ثية  والميافاة العالمية فإ ال    العلمإ.علب بذل الم

الفرصيية للييرا  ين فييإ الل ييا  بركييب السميييز لسهيئيية  وفييإ هييذا الصييدل تيي  تعييديل لئ يية جيياائز الجامعيية

 .خفاقة عاليةلرفع راية بلدنا ال  يب   وها ميدان العل  وال    العلمإ  شرف ميدانأوالميافاة فإ 

 
 نائب رئيس الجامعة

 لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 

 

 محمد محسن العطار .د/ أ
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 ةـــمقدم
 

 نةـأش الجـاائز: -أ 
 

االختراع ( لكي تمنح  للانادة  -التشجيعية –التفوق العلمي  -التقديرية  -تم إنشاء جوائز الجامعة المتعددة )التميز

هم والمؤثر في تطوير العمليات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مأعضاء هيئة التدريس بالجامعة تقديراً لدورهم ال

 وتشجيعاً للمتميزين محهم الذين أسهموا بحشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليا ودولياً.

 ولذا فقد وافق مجلس جامعة القاهرة علي اآلتي:

 م.31/5/1981عية للبحوث العلمية في إنشاء جوائز الجامعة التشجي -1

 م.19/8/1997الجامعة التقديرية في  نشاء جوائزإ -2

 م.23/2/2005ق العلمي في وامعة للتفإنشاء جوائز الج -3

 م.23/2/2005ائز الجامعة للتميز في إنشاء جو -4

 م.29/9/2009ة الجامعة لالختـــراع إنشاء جائز -5

 م.2017/ 7/ 30إنشاء جائزة نجيب محفوظ لإلبداع األدبي والفكري في  -6

 م.2018/ 9/ 30إنشاء جائزة األميرة فاطمة في  -7

وينتم تطنوير هنذو اللنوائ  دوريناً وفقناً  ،ولقد تم وضع لوائ  تتضمن آلينات التقندم والتقينيم والمنح  لهنذو الجنوائز 

 لمقتضيات كل مرحلة وبما يتواكب مع التوجهات العالمية للبحث العلمى.
 

 : جامعة القاهرش الغرض من جاائز -ب 
 

 .األساتذة المرموقين الذين تخطى عطاؤهم المتميز الحدود التقليدية لرسالة أستاذ الجامعةتكريم  -

 تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين لهم دور مميز فى رفعة الجامعة والوطن. -

تكننريم أعضنناء هيئننة التنندريس الننذين حققننوا إنجننااات متميننزة فننى البحننث العلمننى والعمليننة التعليميننة وخدمننة  -

 المجتمع.

 جيع شباب أعضاء هيئة التدريس الحابغين فى المجالين البحثى والتعليمى.تش -
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 : تيأل  الالئ ة الماال اآلتية
 

 (: تةتيل مجلس جاائز جامعة القاهرش1مالش )
 

  الححو التالي: ىشكل مجلس جوائز جامعة القاهرة علي -

 ـــــــــــاً رئيا رئيس الجامعة -

 للرئيس ـــاً نائب العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة لشئون  للدراسات  -

 واً ــــــــــــعض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب -

 واً ـــــــــــعض نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتحمية البيئة -

 أعضــــــــــاء سبعة من الاادة عمداء كليات ومعاهد الجامعة يختارهم رئيس الجامعة -

منن الحالنلين علنى جنوائز الدولنة  من أعضاء هيئنة التندريس ذوا الخبنرة  ةثالث -

التقديرينة( أو منن تقلند وظنائ   –التمينز الحيل أو التقديرية( أو جنوائز الجامعنة ))

 .رئيس جامعة( –واير قيادية )

 اءـــــــــعضأ

 واً ــــــــــعض أمين عام الجامعة -

 واً ــــــــــعض مدير عام البحوث -
 

سنحوات، ويحنق  ثنالثويعاد تشكيل المجلنس كنل  ،القطاعات األكاديمية داخل المجلس جميععلى أن يراعى في التشكيل تمثيل 

 .المجلس لرئيس المجلس دعوة من يراو لحضور

 الااجب تاافرها فب المسقدمالعامة الةرور  :(2مالش )
 

القناهرة أثحناء تنوليهم محالنبهم ايدارينة أن يتقندموا ال يجوا لكل من أعضاء مجلس الجوائز وأعضاء مجلس جامعنة  (1

 ألي من جوائز الجامعة.

ن حصننل بموجبننى علننى جننائزة أاً سننبق للمتقنندم إنتاجننمننن جننوائز الجامعننة  أيالعلمننى المتقنندم لحيننل  نتننا أال يتضننمن اي (2

قنرار ينتم دم لنحة اي، وفى حالة ثبنوت عنقرار بذلكإمحلية أخرا سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم 

 . عامينسحب الجائزة والحرمان من حق التقدم ألا من جوائز الجامعة لمدة 

و التقندم لحينل أا منن جنوائز الجامعنة قبنل أ ،كثنر منن جنائزة منن جنوائز الجامعنة فنى ذات العنامأال يجوا التقدم لحينل  (3

، تاريخ غلق باب التقدم ولنيس تناريخ مححهنا وحتنى تناريخ الغلنق فني الانحة التالينة قل منعوام على األأمرور خماة 

 عوام الخماة.األ نتا  العلمى الجديد خال  هذون يتم توضي  ايأعلى 

 يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة عحد التقدم لحيل الجائزة. (4

ميسدبا انسدابا  كلييا  او معيارا  أن يكون المتقدم قائماً بواجباتى الوظيفية بجامعة القاهرة عحد التقدم لحيل الجائزة وال يكون  (5

، وياننم  للمحتنندب إنتنندابا جزئينناً يحنندا الجهننات أن يتقنندم لحيننل الجننائزة فننى حالننة عنندم شننغلى محصننباً لحييدى الجهييام

 إداريا فى الجهة المحتدب اليها .

العلمي فني نفنس العنام أحند جنوائز الدولنة بايضنافة إلني أحند جنوائز الجامعنة علينى  نتا ي حالة نيل المتقدم بذات ايف (6

 التحاا  عن أحداهما وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك. 

العلمى لايادتهم على لجحة واحندة لتحديند  نتا العلمى للمتقدمين لجوائز الجامعة يتم عرض اي نتا فى حالة تكرار اي (7

 العلمى . نتا دور كل متقدم ومقدار مااهمتى فى اي

، وفى حالة ثبوت عندم لنحة ايقنرار ينتم سنحب م  وعلى سيادتى تقديم إقرار بذلكعدم وقوع أية جزاءات على المتقد (8

 الجائزة والحرمان من حق التقدم ألا من جوائز الجامعة لمدة عامين.

 

 (: اجرا ام السقدم: 3) مالش
 

 منن  ديانمبرخنر آمنن أو  أكتنوبر حتنى  ةيتم ايعالن لدا كليات ومعاهد الجامعة عنن التقندم لحينل جوائزهنا خنال  المند

 نفس العام . 
 

 العامة للبحوث مباشرة . دارةيتم تقديم  الماتحدات المطلوبة لإل 
 

 المختصننة مراجعننة ملنن  المتقنندم فننى ضننوء الالئحننة التننى تننحوم الشننروط الواجننب توافرهننا فننى المتقنندم  دارةتتننولى اي

 من تاريخ التقدم . أسبوعومتطلبات التقدم وذلك خال  
 

  عنداد الملن  وفقناً لى المتقدم السنتكما  وإإاع المل  رجإسباب تؤدا الى عدم قبو  مل  المتقدم يتم أ أيفى حالة وجود

 خر .آ أسبوععادة تقديمى خال  للمطلوب وإ
 

 . يتم عرض الملفات المقبولة على المكتب الفحى للمراجعة الحهائية 
 

 عداد تقرير فحى عن نتائج المحكمين والمرشنحين لحينل جنوائز يم يتم عرضها على المكتب الفحى يبعد ورود نتائج التحك

 امعة .  الجامعة تمهيداً للعرض واالعتماد من مجلس الجوائز ومجلس الج
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 -: (: مسةل ام السقدم4مالش )

 (ناانية والجسماعيةمسةل ام السقدم ) للمجالم اإل
 

 لورتان فوتوغرافيتان حديثتان. 

 -تضمن ما يلي:واحد ألل يورقي مل  عدد 

 http://gsrd.cu.edu.eg استمارة التقدم وفقاً للحموذ  المعد لذلك على الموقع ايلكتروني: -

 .الايرة الذاتية للمتقدم معتمدة من الكلية -

 :يف سم جامعة القاهرة كجهة عمل أولي(ا)ب قائمة معتمدة من الكلية لألبحاث العلمية المحشورة دولياً  -

 IsI /Clarivate مدرجة فى مجالت  -

 scopus مدرجة فىمجالت  -

 خرا دولية.أقواعد بيانات مجالت مدرجة ضمن  -

 Clarivate/  على للجامعاتمعترف بها من المجلس األ محلية مجالت -

- Impact Factor ة من موقعجلللم (ISI) Thomson  للبحث اذا كان لىImpact Factor 

( خال  الخمس سحوات الاابقة Full Paperبالحابة جوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية: يتم تقديم البحوث المحشورة دولياً ) -

 التقدم لتلك الجوائز .لتاريخ 

 ستكما  أوراقى.ال أسبوعفى حالة عدم أستكما  الماتحدات المقدمى يمح  المقدم فرلة  -

العامة للبحوث  دارةستبعاد أوراق المتقدم لحيل الجائزة بعد المراجعة من اياعدم دقة البيانات المقدمة سيتم  وفى حا  ثبوت -

 .عامين ةحدا جوائز الجامعة لمدإعلى أال يحق لى التقدم لحيل  ،والمكتب الفحى للقطاع

 ( .إنشاء معامل - نشطة ودراسات بحثيةأتمويل  –استحداث مجا  بحثي ) :قائمة معتمدة بالمدرسة العلمية تتضمن -

 قائمة معتمدة بايشراف على الرسائل العلمية.  -

 و مقا  محشور .أ Posterث أو ــشارك ببحـبها كمتحدث أو مقائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة  -

 .بها وقائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية واالنضمام لهيئات نشر دولية ودور -

 .مة بالمؤلفات من غير كتب التدريسقائ -

لى مؤلفاتى فى اللغات إشارة اي وأالترجمة  -ثراء الحياة العلمية والثقافية )حركة الترجمة إنجااات فى مجا  قائمة معتمدة باي -

 عالم(.كتابات ومقاالت علمية بوسائل اي –استحداث وحدات علمية بحثية  –نشاء وتحرير مجالت علمية إ –خرا األ

  .المشاركة فى الجودة واالعتماد(  –امج دراسية ماتحدثة بر –قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية )نوام ساعات معتمدة  -

 .ي(الح –)المحافوــة الدولة نشطـة خدمـة المجتمـع وتحمية البيـئى على ماتـوا أقائمـى معتمـدو ب -

 الكلية(. -الجــامعة  -قائمة معتمدة بالوظائ  القيادية )الدولـــة   -

نتداباً اا هيئة تدريس بجامعة القاهرة عحد التقدم لحيل الجائزة، وأن سيادتى ليس محتدبً بواجبات المتقدم الوظيفية كعضو  فادة بالقيامإ -

 .حدا الجهاتو معاراً يأكلياً 

 على كل محها كامل الحاخة الورقية األلل. ( فالشات5عدد ) -

 .اا جائزة ال ترد مطلقً وراق  والملفات المقدمة ألجميع األ -

 (الة يعية مسةل ام السقدم ) للمجالم
 

 لورتان فوتوغرافيتان حديثتان. 

 -تضمن ما يلي:واحد ألل يورقي مل  عدد 

 http://gsrd.cu.edu.eg استمارة التقدم وفقاً للحموذ  المعد لذلك على الموقع ايلكتروني: -

 .الايرة الذاتية للمتقدم معتمدة من الكلية -

)ال  ىكجهة عمل أول من الكلية لألبحاث العلمية المحشورة دولياً للمتقدم موضحاً بها تبعيتى لجامعة القاهرةقائمة معتمدة  -

 :بحاث العلمية المحشورة دولياً فىلأل( و الحشر بالمؤتمرات الدوليةأ Abstractو أ Posterبحاث تضمن األ

 ISI Web of Knowledge  /Clarivateدوريات مدرجة في   -

 Scopusدوريات مدرجة في   -

 دوريات غير مدرجة في  القواعد السابقة -
 .األبحاث المنشورة محلياً وإقليمياً  -

 

 -تية :آلويوض  قرين كل بحث البيانات ا

- Citation index  من موقعScopus 

- Impact Factor للمقالة من ماقع (ISI ) Thomson  /Clarivate 

http://gsrd.cu.edu.eg/
http://gsrd.cu.edu.eg/
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 .المحشورة بها المقالةللمجلة  (ISSN)الترقيم الدولى  -

H-index -  لمتقدملالعلمى  نتا لمجمل اي. 

خال  الخمس  (Full Paper)جوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية: يتم تقديم البحوث المحشورة دولياً لبالحابة  -

 سحوات الاابقة لتاريخ التقدم لتلك الجوائز .

 ألستكما  أوراقى. أسبوعيمح  المقدم فرلة  ةستكما  الماتحدات المقدمافى حالة عدم  -

العامة  دارةوفى حا  ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة سيتم أستبعاد أوراق المتقدم لحيل الجائزة بعد المراجعة من اي -

 . عامينعلى أال يحق لى التقدم لحيل أحدا جوائز الجامعة لمدو للبحوث و المكتب الفحى للقطاع 

 إنشاء معامل ( -تمويل مشروعات بحثية –رسة العلمية تتضمن ) استحداث مجا  بحثي قائمة معتمدة بالمد -

وما ، (هامحالجهات الماتفيدة  –ل يجهة التمو –ساسى او مشارك أقائمة معتمدة بالمشروعات البحثية التطبيقية )كباحث  -

 .يفيد التوسع التطبيقى لهذو المشروعات او الحتائج التطبيقية القابلة للتاويق 

 قائمة معتمدة بايشراف على الرسائل العلمية.  -

 و مقا  محشور .أ Posterقائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة بها كمتحدث أو مشارك ببحث أو  -

 بها . وقائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية واالنضمام لهيئات نشر دولية ودور -

 .من غير كتب التدريس قائمة بالمؤلفات  -

 .(الجودة واالعتماد  –برامج دراسية ماتحدثة  –قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية )نوام ساعات معتمدة  -

  .(يالح –)المحافوــة الدولة قائمـى معتمـدو بانشطـة خدمـة المجتمـع وتحمية البيـئى على ماتـوا  -

 (.الكلية -الجــامعة  -الدولـــة  قائمة معتمدة بالوظائ  القيادية )  -

بواجبات المتقدم الوظيفية كعضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة عحد التقدم لحيل الجائزة، وأن سيادتى ليس محتدبا  فادة بالقيامإ -

 .حدا الجهاتو معاراً يأنتداباً كلياً ا

 على كل محها كامل الحاخة الورقية األلل. ( فالشات5عدد ) -

 .جائزة ال ترد مطلقاي والملفات المقدمة ألوراق جميع األ -
 جميع األبحاث المقدمة ألا جائزة تكون باسم جامعة القاهرة. -

 باليا ة لجاائز الجامعة لالخسـرا( :

يتم تقديم شهادات براءة االختراع المعتمدة من جهة محلية أو دولية، وكذلك العقد واالتفاق فى حالة وجود جهة محفذة  -

 لالختراع. 

سم اساسى للتقدم )يمكن قبو  براءات االختراع بأوهذا شرط  ،ن يذكر اسم جامعة القاهرة فى براءة االختراعأبد  ال -

 .لحدوق العلوم أو أكاديمية البحث العلمي والتكحولوجيا فقط(

 

 الجامعة (: جاائز5)مالش 
 

 ( جاائز7) ميز: جاائز السأول  
 

 يمح  من يحصل عليها شهادة تقدير.، ولكل جائزة جحيى مصرا 200.000قيمة الجائزة 

 :اآلتيةتمح  الجامعة  جوائز التميز فى المجاالت 

 العلوم ايناانية والتربوية ( 1

 االجتماعيةالعلوم ( 2

 العلوم األساسية  (3

 العلوم الهحدسية ( 4

 والصيدلية العلوم الطبية( 5

 والمتعددةالعلوم البيحية ومتعددة التخصصات وعلوم الماتقبل: وتشمل كافة التخصصات البيحية ( 6

 حد ما يلى:أعلى أن ترتبط إنجااات وأبحاث المتقدم فى 

 مختلفين مجاليين بحثيين. 

 .تخصصين مختلفين على ماتوا قامين أو كليتين 

 .مجا  بحثي مشترك يربط بين عدد من الكليات 

  علنى سنبيل المثنا  ولنيس الحصنر التكحولوجينة الحديثنة أحد العلوم– Bioinformatics – Nanotechnology – 

 .Biotechnologyالتكحولوجيا الحيوية  –االستشعار عن بعد –علوم الفضاء 

 العلمى المتقدم التطبيقات التكحولوجية فى المجا (  نتا )يتضمن اي :التكحولوجية المتقدمة( العلوم 7

 

 :جاائز السميزشرور 
 

علنى  واتعشنر سنحوأن يكنون قند أمضنى بالجامعنة، العناملين والمتفنرغين أن يكون المتقندم منن بنين الانادة األسناتذة  (1

 درجة أستاذ. فياألقل بجامعة القاهرة 

 جامعة القاهرة. باسموتحمية المجتمع  العلميأن يكون قد قام بأعما  لتطوير التعليم والبحث  (2
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 األجيا  المتتالية. فيعلمية وبحثية ذات اتجاو متميز، ولها أثر واض   لاحب مدرسةأن يكون  (3

 . اوجائزة الجامعة للتميزأو الحيل  أال يكون قد سبق لى الحصو  على جائزة مبارك (4
 

 ( جاائز7) ثانيا: الجاائز السقديرية
 

 

 يمح  من يحصل عليها شهادة تقدير.، وجحيى مصرا 100.0000قيمة الجائزة 

 :اآلتيةجوائز تقديرية فى المجاالت تمح  الجامعة 

 العلوم ايناانية والتربوية  (1

 االجتماعيةالعلوم  (2

 العلوم األساسية  (3

 العلوم الهحدسية  (4

 والصيدلية العلوم الطبية (5

 والمتعددةالعلوم البيحية ومتعددة التخصصات وعلوم الماتقبل: وتشمل كافة التخصصات البيحية  (6

 حد ما يلى:أعلى أن ترتبط إنجااات وأبحاث المتقدم فى 

 مختلفين مجاليين بحثيين. 

 .تخصصين مختلفين على ماتوا قامين أو كليتين 

 .مجا  بحثي مشترك يربط بين عدد من الكليات 

  علنى سنبيل المثنا  ولنيس الحصنر التكحولوجينة الحديثنة أحد العلوم– Bioinformatics – Nanotechnology – 

 .Biotechnologyالتكحولوجيا الحيوية  –االستشعار عن بعد –علوم الفضاء 

 العلمى المتقدم التطبيقات التكحولوجية فى المجا (  نتا )يتضمن اي :التكحولوجية المتقدمة( العلوم 7

 :السقديريةالجامعة جاائز شرور 
 

سنحوات علنى األقنل بجامعنة  خمنس، وأن يكنون قند أمضنى أن يكون المتقندم منن بنين الانادة األسناتذة بجامعنة القناهرة (1

 .القاهرة في درجة أستاذ

ولنى مدرسننة علميننة ، جامعنة القنناهرة  باسننمتطنوير الجامعننة علميناً وأكاديمينناً وخدمننة المجتمنع  فننيأن يكنون قنند سناهم  (2

 المواقع القيادية. فيوبحثية متميزة و لى إنجاا 

رك أو جننائزة الحيننل او جننائزة الدولننة التقديريننة اوجننائزة الجامعننة إال يكننون قنند سننبق لننى الحصننو  علننى جننائزة مبننا (3

 .التقديرية

 (جائزش واحدش) جائزش نجيب م فا  لإلبدا( ا لبإ والفتري: لث اثا
 

 

 يمح  من يحصل عليها شهادة تقدير.، وجحيى مصرا 100.0000قيمة الجائزة 

 نجاح.درجات من درجة أعلى من يحصل على جائزة نجيب محفوظ لإلبداع األدبي والفكري، لتمح  الجامعة 

 :شرور جائزش نجيب م فا  لإلبدا( ا لبإ والفتري
 

 .أن يكون المتقدم من بين الاادة األساتذة بجامعة القاهرة (1

 أن يكون لى إسهامات واضحة في األدب والفكر. (2

ولنى مدرسننة علميننة ، جامعنة القنناهرة  باسننمتطنوير الجامعننة علميناً وأكاديمينناً وخدمننة المجتمنع  فننيأن يكنون قنند سناهم  (3

 المواقع القيادية. فيوبحثية متميزة و لى إنجاا 

 أال يكون قد سبق لى الحصو  على جائزة مبارك أو جائزة الحيل أو جائزة الدولة التقديرية. (4

 (جائزش واحدش) ا ميرش فارمةجائزش : رابع ا
 

 

 عليها شهادة تقدير.يمح  من يحصل ، وجحيى مصرا 100.0000قيمة الجائزة 

 نجاح.درجات من درجة أعلى من يحصل على ، لاألميرةجائزة تمح  الجامعة 

 :شرور جائزش ا ميرش فارمة
 

الايدات عضنوات هيئنة التندريس أو خريجنات جامعنة القناهرة، الالئني تنركن بصنمة مجتمعينة من  ةكون المتقدمتأن  (1

 .وفكرية متميزة

 .أدبية تجاو حقوق المرأة ودورها االجتماعي وايبداعيكون لها كتابات علمية أو تأن  (2

 .أن تكون شاركت في عدد من المشروعات الخيرية والمجتمعية والبيئية التي أفرات نتائج إيجابية (3

 .وأكاديميًا، وفي خدمة المجتمع باسم جامعة القاهرة اعلميً    قد ساهمت فى تطوير الجامعةأن تكون  (4

 .األعما  الخيرية على ماتوا الجامعة أو الوطن عموًماالمشاركة والمااهمة فى  (5
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توعينة  –أن يكون لها دور في تقديم مشروعات فكرية وثقافية أثرت إيجابًا في حركة المجتمنع، مثنل: التوعينة البيئينة  (6

 –مشننروعات محننو األميننة  –الكتنناب والطفننل  –حقننوق ذوي االحتياجننات الخالننة  –حقننوق المننرأة  –المننرأة الريفيننة 

 .وعي األثري والاياحيال

مع دراسة دورها وأثرو في تحشئة أجيا  تحطلق من مفاهيم المواطحنة والقنيم الدافعنة للتقندم  ،دورها اييجابي كأم مثالية (7

 .والتحمية

سبق لها الحصو  على جائزة الحيل )مبارك سابقاً( أو الدولة التقديرية أو جائزة جامعنة القناهرة للتمينز أو  أال تكون قد (8

 .ديريةالتق

ا  ( جاائز8إ )السفا  العلم : جاائزخاما 
 

 

 يمح  من يحصل عليها شهادة تقدير.، وجحيى مصرا 50.000قيمة الجائزة 
 تمح  الجامعة جوائز التفوق العلمى فى المجـاالت التالية :

 العلوم ايناانية والتربوية  (1

 االجتماعيةالعلوم  (2

 العلوم األساسية  (3

 العلوم الزراعية  (4

 العلوم الهحدسية  (5

 والصيدلية العلوم الطبية (6

والمتعننددة، علننى أن العلننوم البيحيننة ومتعننددة التخصصننات وعلننوم الماننتقبل: وتشننمل كافننة التخصصننات البيحيننة  (7

 ترتبط إنجااات وأبحاث المتقدم فى أحد ما يلى:

 مختلفين مجاليين بحثيين. 

 .تخصصين مختلفين على ماتوا قامين أو كليتين 

 شترك يربط بين عدد من الكليات.مجا  بحثي م 

  علنى سنبيل المثنا  ولنيس الحصنر التكحولوجينة الحديثنة أحد العلوم– Bioinformatics – Nanotechnology – 

 .Biotechnologyالتكحولوجيا الحيوية  –االستشعار عن بعد –علوم الفضاء 

 العلمى المتقدم التطبيقات التكحولوجية فى المجا (  نتا )يتضمن اي :التكحولوجية المتقدمةالعلوم  (8

 :جاائزالسفا  العلمإشرور 

 سم جامعة القاهرة.اأن يكون قد ساهم فى تطوير الجامعة علمياً وأكاديماً وفي مجا  خدمة المجتمع ب (1

الانابقة متضنمحة األبحاث المقدمة للجائزة تكون بأسم جامعة القناهرة وأن تكنون قند تنم نشنرها خنال  الخمنس سنحوات  (2

 سحة التقدم.

ال يكون قد سبق لنى الحصنو  علنى جنائزة الدولنة التقديرينة أو جنائزة  الدولنة للتفنوق أو جنائزة الجامعنة التقديرينة أو أ (3

 جائزة الجامعة للتفوق.

 ال يزيد عمر المتقدم عن خماون عاما وقت التقدم للجائزةأ (4

ا  ( جائزش26السةجيعية ) : جاائزسالس 

 يمح  من يحصل عليها شهادة تقدير.، وجحيى مصرا 30.000قيمة الجائزة 

 تية :تةجيعية فب المجـالم اآل تميح الجامعة جاائز

 

 عدل الجاائز الممياحة المجال

 1 العلام اإلناانية والسرباية 

 1 الجسماعيةالعلام 

 2 الرياضة

 2 الفيزيا 

 2 الجيالاجيا

 3 التيميا 

 3 ال يالاجب

 4 علام زراعية

 4 علام ر ية

 4 علام هيدسية
 

 جاائز الجامعة السةجيعية :شرور 

 عاماً (. 45ال يزيد عمر المتقدم عن أ)على  أعضاء هيئة التدريسبين الاادة أن يكون المتقدم من  (1
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الانابقة متضنمحة األبحاث المقدمة للجائزة تكون بأسم جامعة القاهرة وأن تكون قند تنم نشنرها خنال  الخمنس سنحوات  (2

 سحة التقدم.

 جامعة القاهرة. باسممتميز  علمي إنتا بأن يكون قد ساهم  (3

اال يكون قد سبق لنى الحصنو  علنى جنائزة  الدولنة للتفنوق أو جنائزة الجامعنة للتفنوق أو جنائزة الدولنة التشنجيعية أو  (4

 جائزة الجامعة التشجيعية.

 ة القاهرة.سم جامعاأن تكون جميع األبحاث المقدمة للجائزة ب (5

سنواء منن الجامعنة أو  ،أخرامحلـية ل بموجبى على جائزة ـدم أن حصـق للمتقـاً سبـإنتاج العلمي نتا ن ايـأال يتضم (6

  .خارجها 

                                                      ن عاما وقت التقدم للجائزة.                                                                                                   يربعأو خمس ال يزيد عمر المتقدم عنأ (7
 

ا  جائزش الخســـرا( : خاما 
 

 

 عليها شهادة تقدير وميدالية البحث العلمى.يمح  من يحصل ، ومصراجحية  20.000قيمة الجائزة
 ختراع وتحطبق عليى الشروط .اتمح  الجامعة جائزة لكل من حصل على براءة 

 :شرور جاائز الخســـرا(
 

 .بين الاادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرةأن يكون المتقدم من  (1

 .حالالً على براءة االختراع )محلياً ـ دولياً(أن يكون  (2

يمكن  بونوب ونات تال تراعناتس وصننو  نلعوو تأو نوو يو يكاعيمينا تأوين  تأو من  و أن تكون براءة ايختراع بأسم جامعنة القناهرة  (3
 .(واأعواو  مع جاموا تأقاهاةوتأعكلوأوجيا 

 .أو العام الاابقاحة الأن تكون براءة ايختراع المقدمة للجائزة تم الحصو  عليها فى نفس  (4

 (: القااعد الميألمة للسقيي : 6مالش )
 

يعقد مجلس الجوائز اجتماعى خال  شهر فبراير من كنل عنام الختينار المحكمنين منن الانادة الحالنلين علنى جنوائز  (1

سنناتذة ذوا الخبننرة مننن داخننل الجامعننة ى التميننز والجامعننة التقديريننة واألمبننارك والحيننل  والدولننة التقديريننة وجننائزت

عضناء ألمحكمنين منن داخنل الجامعنة عنن ثلنث ال يزيند عندد اأية التى يقرها مجلس الجنوائز علنى وخارجها وفقاً لآلل

 لجان التحكيم.

 يصدر قرار من رئيس الجامعة بتشكيل المحكمين فى المجاالت المختلفة. (2

جنراء التحكنيم وفقناً لمعنايير كنل جنائزة )الحشناط لى المحكمين فى كل تخصص يإوراق الاادة المتقدمين أرسا  إيتم  (3

العامنة للبحننوث بالتقنارير الفردينة بعنند اسنتيفائها مننن  دارةن تننوافى ايأالحشناط األكنناديمى والخندمى(، علنى  -العلمنى 

 المحكمين.

 العامة للبحوث بعرض بيانات ونتائج التحكيم على المكتب الفحى للبحوث لمراجعتها . دارةتقوم اي (4

% ينتم التغاضنى عنن تقينيم 15حد المحكمين عنن متوسنط تقينيم بناقى المحكمنين بحانبة أو نقص تقييم أة ايادة فى حال (5

 قرار بأحقية المتقدم فى الجائزة من عدمى.خذ بمتوسط باقى المحكمين فى ايسيادتى واأل

 .و حجبهاأيتم عرض الحتائج على مجلس الجوائز الذا يولى بمح  الجائزة  (6

 . س الجوائز على مجلس الجامعة لالعتمادتعرض قرارات مجل (7

يل الجنائزة وهنو علنى دنى لحولوية الترتيب فى التقييم ويشترط تحقيق الحد األجوائز الجامعة المختلفة وفقاً أل يتم مح  (8

 :يالححو التال

 .% بالحابة لجوائز التفوق والتشجيعية لقطاعى العلوم االناانية والتربوية واالجتماعية 65 - أ

 .جوائز الجامعة % لباقى70 - ب

 %. 1يجوا مح  الجوائز محالفة فى حالة أن يكون الفارق بين المرشحين لحيل الجائزة ال يزيد عن   (9

 .وفق المعايير المدرجة لكل جائزة تتم عملية التقييم  (10

 

 تصرف متافآم الس تي  علب الي ا السالب:
  : يصرف لكل محكم مكافأة نوير تحكيم كل مل  حاب الجهد المبذو  وذلك على الححو التالــى 

o  جحيهاً للمحكم الواحد .  1500عما  المتقدم ( أجائزتى التميز والتقديرية )مجمل 

o  جحيهاً للمحكم الواحد . 1250عما  محددة للمتقدم ( )أجوائز التفوق 

o جحيهاً للمحكم الواحد . 1000عما  محددة للمتقدم ( أالتشجيعية ) جوائز 



- 8 - 
 

 

 ين من تاريخ استالم الملفات .أسبوعقصاها أالمختصة فى مدو  دارةتالم نتائج التحكيم لإل 

  منن قيمنة مكافنأة 50خصنم  عنن المواعيند المحنددة لنذلك ينتم أسنبوعفى حالة تأخير تاليم نتنائج التحكنيم لمندة %

 خر يتم استبدا  المحكم .آ أسبوع، وفى حالة استمرار التأخير لمدة التحكيم

لش الم تمين والقائمين بإجرا  تصرف متافآم الاالش الفائزين بجاائز الجامعة المسعدلش  وكذا متافآم الاا

 ليسائج خصما  علب ميزانية الجامعة الاياية.  اعدال والس ضير وعرض اإل

 

 جاائز الدولة

الجامعة بمرشحيها )ترشي  واحد لكل مجا ( لحينل جنوائز الدولنة )الحينل  إدارة ةالكليات والمعاهد موافاتتولى مجالس  (1

 (.التقديرية –

 –و علنى جنائزة الجامعنة )التمينز أعضاء هيئة التدريس الحاللين على جائزة الدولة التقديرية أساتذة يحق للاادة األ (2

للترش  لحيل جائزة الدولة )الحيل(، ويحق للحاللين علنى جنائزة الجامعنة  الجامعة إدارةلى إالتقديرية( التقدم مباشرة 

 الجامعة للترش  لحيل جائزة الدولة التقديرية فقط . إدارةلى إالتقديرية( التقدم مباشرة  –)التميز 

 يتم عرض كافى الترشيحات على مجلس الجوائز لدراسة ملفات كافة المرشحين الختيار مرش  واحند فنى كنل مجنا  (3

 ليمثل جامعة القاهرة وعرض توليات على مجلس الجامعة لالعتماد.

و اختيار ممثلين لجامعة القاهرة لحينل جنوائز أو بعضها أيحق لمجلس الجامعة اعتماد توليات مجلس الجوائز كاملة  (4

 و مجلس الجوائز.أالدولة من خار  المرشحين من مجالس الكليات والمعاهد 

 –كاديمينة البحنث العلمنى ألنى الجهنة المانحنة )إالتشنجيعية( مباشنرة  –ز الدولنة )التفنوق يتم التقدم شخصيا لحيل جوائ (5

 لى ترشي  الجامعة.إعلى للثقافة( دون الحاجة المجلس األ

 

 
  
  



- 9 - 
 

 
 
 
 

 استمــارة
 

 بيانات التقدم لجوائز الجامعة
 ـــــــــــ

 )بيانات يتم استيفاؤها بواسطة المتقدم(
 .........................................................................   .........مطابًقا لبطاقة الرقم القومي: ...............االسم 

 ...........................................................جهة العمل: ............................................  القسم العلمي: .

 ................................التخصص العام: ....................................... التخصص الدقيق : .......................

 .......................................تليفون: ..............................  موبايل: ............................. موبايل آخر: .

 .......................البريد اإللكتروني: ............................................................................................

 ..................عنوان المراسلة: ..................................................................................................

 ........االسم العلمي المتداول عند النشر الدولي: .................................................................................
 

 )بيانات إحصائية وفًقا للقوائم المعتمدة( 

 يرجي مراعاة استيفاء البيانات التالية بعناية ودقة لتكون مطابقة للقوائم والمستندات المقدمة ضمن أوراق الترشيح. 

 . .........(: .................................clarivate analysis)طبًقا لـ  IFعدد األبحاث: ....................... مجموع 

H-Index  طبًقا لـ(Scopus ....................... :)Total Citation طبًقا لـ(Scopus.................... :).......... 

 ........عدد الرسائل العلمية التى تم اإلشراف عليها: ............................... عدد المؤلفات: ...........................

 ............ الخ(: .....................PaperAbstract  -دولية )متحدث عدد المشاركات فى المؤتمرات وورش العمل ال

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

 ............ عضوية اللجان والجمعيات العلمية والدولية: ................عدد المشروعات البحثية التطبيقية: ...............

 ........عدد جوائز الجامعة التي تم الحصول عليها: .............. عدد جوائز الدولة التي تم الحصول عليها: ..............

 . .......سنة الحصول )وليس التقدم(: ............ آخر جائزة من جوائز الجامعة تم الحصول عليها: ........................

 ........آخر جائزة من جوائز الدولة تم الحصول عليها: .......................... سنة الحصول )وليس التقدم(: ............

 إقـــــــــرار
 

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

 ...........................   لعام ..............................في مجال . . .....المتقدم لجائزة الجامعة  ........................

على شروط التقدم للجائزة، وأن المستندات المقدمة لنيل الجائزة بياناتها صحيحة، وينطبق عليها كافة ما ورد  قد اطلعت
، أو عدم انطباق الشروط، يسقط حقي فى التقدم للجائزة وتطبق ثبوت عدم دقة البيانات المقدمةمن شروط، وفى حالة 

لي على أي جائزة أخرى بنفس اإلنتاج العلمي في نفس العام علّي بنود الئحة الجوائز، وفي حالة نيل الجائزة وحصو
 ألتزم بالتنازل عن إحداها، وموافق على أن جميع األوراق والملفات المقدمة للجائزة ال ترد وال يحق لي المطالبة بها.

 
 

 في :   
ً
  ...........................................................................اسم  المتقدم:       م20       /    /       تحريرا

  ......................................................................... .......: عالتوقي

 

صورة 
 شخصية


