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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 دليل اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 الفصل الرابع: الجوائز

***** 
 (: اإلعالن عن الجوائز الدولية والمحلية1مادة )

تقوم اإلدارة باإلعالن بصفة دورية بين كليات الجامعة المختلفة عن الجوائز المختلفة التى ترد إليها من 
بية، ويتم تجميع الترشيحات مستوفاة المستندات المطلوبة من كل مؤسسات محلية ودولية سواء عربية أو أجن

مؤسسة على أن يرفق بالترشيح السيرة الذاتية للمرشح، يتم عرض الترشيحات على مجلس الجامعة وموافاة 
 المؤسسة المعلنة بموافقة الجامعة على الترشيح مرفقًا بها المستندات.

 (: جوائز الدولة2مادة )
إلعالن سنويًا بين كليات الجامعة المختلفة عن جوائز الدولة الواردة من أكاديمية البحث تقوم اإلدارة با

العلمى والتكنولوجيا والمجلس األعلى للثقافة لجوائز النيل والتقديرية والتفوق فى المجاالت المختلفة سواء العلمية 
كل مؤسسة على أن يرفق بالترشيح السيرة أو الثقافية، ويتم تجميع الترشيحات مستوفاة المستندات المطلوبة من 

الذاتية للمرشح ورقيًا وعلى اسطوانة مدمجة والموافقة على الترشيح مع تحديد مجال الجائزة، يتم عرض 
الترشيحات على مجلس الجامعة وموافاة األكاديمية والمجلس بموافقة الجامعة على الترشيح مرفقًا بها المستندات 

 ر من كل عام.ديسمب 31فى موعد غايته 

 (: جوائز الجامعة3مادة )
تقوم اإلدارة باإلعالن سنويًا بين كليات الجامعة المختلفة عن جوائز الجامعة فى شهر أكتوبر من كل 
عام، ويتم تجميع المستندات المطلوبة من قبل لجنة الدعم الفنى لعرضها على لجان التحكيم واللجنة العليا 

 اصيل عن الجوائز التى تقدمها الجامعة كل عام:للجوائز. وفيما يلى كافة التف

 أواًل: الجوائز العلمية
 -:التالية العلمية الجوائز سنويا المنيا جامعة تمنح :الجوائز منح مجاالت :(1) مادة

 : في التقديرية الجامعة جائزة -1
 (.العلوم) كلية وتشمل األساسية العلوم (1)
 (.والمعلومات الحاسبات –الهندسة) كليتى ملوتش والتكنولوجية الهندسية العلوم (2)
 (.البيطري  الطب –الزراعة) كليتي وتشمل والبيطرية الزراعية العلوم (3)
 (.األسنان طب -التمريض –الصيدلة –الطب) كليات وتشمل والصيدلية الطبية العلوم (4)
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 السووياحة -األلسون –لجميلوةا الفنوون  -دار العلووم –اآلداب) كليوات وتشوملاآلداب والعلووم اإلنسوانية  (5)
 (.الحقوق  -والفنادق

 ريواض -التربيوة الفنيوة –النوعيوة التربيوة –الرياضوية التربيووة –التربيوة) كليوات وتشوملالتربويوة  العلوم (6)
 (.األطفال

 :في التشجيعية الجامعة جائزة -2
 (.العلوم) كلية تشمل و األساسية العلوم (1)
 (.والمعلومات الحاسبات –الهندسة) كليتى وتشمل ةوالتكنولوجي الهندسية العلوم (2)
 (.البيطري  الطب – الزراعة) كليتي وتشمل والبيطرية الزراعية العلوم (3)
 (.األسنان طب -التمريض –الصيدلة –الطب) كليات وتشمل والصيدلية الطبية العلوم (4)
 السووياحة -األلسون –الجميلوة فنوون ال -دار العلووم –اآلداب) كليوات وتشوملاآلداب والعلووم اإلنسوانية  (5)

 (.الحقوق  -والفنادق
 ريواض -التربيوة الفنيوة –النوعيوة التربيوة –الرياضوية التربيووة –التربيوة) كليوات وتشوملالتربويوة  العلوم (6)

 (.األطفال
  الدولي العلمي النشر جائزة -3
 ""Highly Cited Researchersجائزة أعلى عشرة باحثين إستشهادًا بأبحاثهم  -4

 وماجستير فى مجال العلوم العملية. دكتوراه تىرسال فضلالجامعة أل تاجائز  -5
 دكتوراه وماجستير فى مجال العلوم اإلنسانية. تىرسال فضلأل تا الجامعةجائز  -6

 :والمنح التقدم مواعيد(: 2) مادة
 نتائج تعلن أن على ،عام كل من ديسمبر 31 حتى أكتوبر شهر فى الجامعة جوائز عن اإلعالن يتم

 . التالى العام فى العلم عيد فى الجوائز تحكيم

 :الجامعة لجوائز للتقدم العامة الشروط(: 3) مادة
 -:التقديرية الجامعة جوائزشروط عامة ل: أوالً 

 فوي األقول علوى سونواتخموس  عليه ومر ،(اً متفرغ  أوعامالً ) بالجامعة األساتذة بين من المتقدم يكون  أن -
 .التقدم عام من أكتوبر أول يف أستاذ درجة

 جازاتاإلتلك  من عودته على مر؛ أو أن يكون قد مرافقة أجازة أو خارجية أو داخليةأال يكون فى إعارة   -
 .)ويستثنى من ذلك إجازات المهمة العلمية( التقدمفى أول أكتوبر من عام  األقل علىخمس سنوات 
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 إدارة العالقات الثقافية

 بحثيوة علميوة مدرسوة ولوه قيوادي موقوع أو أبحواث خوالل مون علميواً  الجامعوة تطوير في ساهم قد يكون  أن -
 .طبقًا لنموذج التقييم العلمى متميزة

يجوز لمن سبق له التقدم ولم يحصل على الجائزة أن يتقدم مرة أخرى للحصول عليها بعد إضافة إنتاج  -
 .علمى جديد لم يسبق التقدم به

 .جزاءات أية عليه تقعو   قد يكون  أال -
 .للمتقدم واحدة مرة ئزةالجا تمنح -
 ال يجوز التقدم لنيل هذه الجائزة إال بعد مرور ثالث سنوات على نيل جائزة الجامعة التشجيعية. -
 وصووحة المتقوودم لهووا المرشووح الجووائزة بنووو  اً خطابوو متضوومناً  الترشوويح علووى والكليووة القسووم مجلسووا يوافووق أن -

 .عليه السابقة الشروط انطباق
ن السووومعة، ومحموووود السووويرة، وملتوووزم فوووى أداء عملوووه ومسووولكه طووووال مووودة عملوووه أن يكوووون المرشوووح حسووو -

 بالجامعة.
يقوووم القسووم والكليووة بءسووتيفاء نموووذد تقيوويم األداء الجووامعى لكوول مرشووح ويجووب أن يحصوول المرشووح علووى  -

 على األقل لقبول ترشيحه. 70%
 -:التشجيعية الجامعة جوائزالشروط العامة ل: اً نيثا

 من أكتوبر أول في سنة 45 عن سنه يزيد وال العاملين التدريس هيئة أعضاء بين من تقدمالم يكون  أن -
 .التقدم عام

 هوووذه مووون عودتوووه علوووى مووور؛ أو أن يكوووون قووود مرافقوووة أجوووازة أو خارجيوووة أو داخليوووةأال يكوووون فوووى إعوووارة   -
المهموووة  )ويسوووتثنى مووون ذلوووك إجوووازات التقووودمفوووى أول أكتووووبر مووون عوووام  األقووول علوووىسووونتان  جوووازاتاإل

 .العلمية(
 .جزاءات أية عليه تقعو   قد يكون  أال -
ال يجوووز التقوودم لموون حصوول عليهووا إال بعوود موورور ثووالث سوونوات علووى األقوول موون عووام الحصووول عليهووا  -

نتاج علمى جديد لم يسبق التقدم به  .وبمبررات وا 
 وصووحة المتقوودم لهووا المرشووح الجووائزة بنووو  اً خطابوو متضوومناً  الترشوويح علووى والكليووة القسووم مجلسووا يوافووق أن -

 .المتقدم على السابقة الشروط انطباق
أن يكوووون المرشوووح حسووون السووومعة، ومحموووود السووويرة، وملتوووزم فوووى أداء عملوووه ومسووولكه طووووال مووودة عملوووه  -

 بالجامعة.
يقوووم القسووم والكليووة بءسووتيفاء نموووذد تقيوويم األداء الجووامعى لكوول مرشووح ويجووب أن يحصوول المرشووح علووى  -

 ل لقبول ترشيحه.على األق 65%
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 إدارة العالقات الثقافية

)من اختصاص اإلدارة العامة للدراسات العليا  :الدولى العلمى للنشر الجامعة جائزةالشروط العامة ل: ثالثاً 
 والبحوث(

 ""Highly Cited Researchersجائزة أعلى عشرة باحثين استشهادًا بأبحاثهم : رابعاً 
توى الجامعووة فووى عوودد االستشووهادات تموونح للبوواحثين الحاصوولين علووى العشوور مراكووز األولووى علووى مسوو -

 بأبحاثهم طبقًا لو:
 (ISI Web of Knowledge Or Google Scholar Or Scopus( 

علووى أن تووتم اإلشووارة إلوويهم سوونويًا عنوود التكووريم بعيوود العلووم فووى حالووة  للمتقوودم واحوودة موورة الجووائزة تموونح -
 .دًا بأبحاثهماحتفاظهم بالتواجد ضمن عشرة الباحثين بالجامعة األعلى استشها

 يتقدم المرشح بقائمة بأبحاثه موضحًا عدد االستشهادات. -
تحسوووب عووودد االستشوووهادات بالنسوووبة ل بحووواث الخاصوووة بالباحوووث ب وووض النظووور عموووا إذا كانوووت هوووذه  -

 األبحاث منتمية لجامعة المنيا أم ال؟
 عملية:فى مجال العلوم ال ماجستيرو  ،دكتوراه لتىرسا ألفضل الجامعة تىجائز : خامساً 

العليوم اليطيية  -العليوم الزراعيية والطييريية -العلوم الهندسيية والتننولوجيية -العلوم األساسية)
 (والصيدلية

 .بالجامعة  والمدرسين تان للمدرسين المساعدينالجائز  تمنح -
 .المنيا جامعة من منحها تم قد الرسالة تكون  أني شترط  -
 .تطبيق للقابالً  اً موضوع الرسالة تتناول أني فضل  -
 مون األول فوى عوامين مون أكثور( الماجسوتير – هالودكتوار ) الدرجوة مونح علوى مضوى قود يكوون  أالي شترط  -

 . التقدم عام من أكتوبر
 عالميوة علميوة دوريوات فوى األبحواث مون عودد أكبور للنشور بولق   أو منها شرن    التى للرسالة الجائزة منحت   -

  تأثير. معامل ذات محكمة
 ورسوووالة ،ماجسوووتير رسوووالة أقصوووى بحووود -بنووواء علوووى ترشووويحات مجوووالس األقسوووام- الكليوووة سمجلووو يرشوووح -

 .دكتوراه
 ال يجوز التقدم لهذه الجائزة إال مرة واحدة. -

 فى مجال العلوم اإلنسانية: ماجستيرو  ،دكتوراه لةرسا ألفضل الجامعة تىجائز : اً دساس
 اآلداب والعلوم اإلنسانية( -)العلوم التربوية

 .بالجامعة  والمدرسين تان للمدرسين المساعدينالجائز  حمنت   -
 .المنيا جامعة من منحها تم قد الرسالة تكون  أني شترط  -



 
 
 
 
 
 

 5 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 .تطبيققاباًل لل اً موضوع الرسالة تتناول أني فضل  -
 مون األول فوى عوامين مون أكثور( الماجسوتير – هالودكتوار ) الدرجوة مونح علوى مضوى قود يكوون  أالي شترط  -

 . التقدم عام من أكتوبر
ويحسووب البحوث المنشووور  األبحواث موون عودد أكبوور للنشور بوولق   أو منهوا شوورن    التوى للرسووالة الجوائزة مونحت   -

 من الرسائل الممنوحة على النحو التالى: 
 عند النشر بمجلة محلية. ( نقطة معامل تأثير1عدد )
 عند النشر بمجلة إقليمية. معامل تأثير( نقطة 2عدد )
 عند النشر بمجلة دولية ليس لها معامل تأثير. معامل تأثير ( نقطة3عدد )
 عند النشر بمجلة دولية لها معامل تأثير. معامل تأثير( نقطة 4عدد )

 ورسوووالة ،ماجسوووتير رسوووالة أقصوووى بحووود -بنووواء علوووى ترشووويحات مجوووالس األقسوووام- الكليوووة مجلوووس رشوووحي   -
 .دكتوراه

 .ال يجوز التقدم لهذه الجائزة إال مرة واحدة -

  -:االختيار وآلية الجامعة لجوائز التقدم إجراءات( 4) مادة
 ممن( التشجيعية –التقديرية) جائزة لكل األقسام مجالس ترشيحات من فقط اً واحد الكليات مجالس رشحت   -
علووووى أن ت علوووون  .التقيوووويم نموووووذج فووووي درجووووات أعلووووى علووووى ينالحاصوووولموووون بووووين  ،الشووووروط فوووويهم وافرتووووت

ة فووى مكووان ظوواهر، مووع فووتح بوواب تلقووى التظلمووات عليهووا لموودة أسووبو  موون توواري  الترشوويحات داخوول الكليوو
 اإلعالن، قبل إرسال النتيجة النهائية مستوفاة إلى إدارة الجامعة، بعد البت فى التظلمات.

إلووى مكتووب ا.د.ئ نائووب رئوويس الجامعووة لشووئون  الكليووة طريووق عوون متقوودم لكوولمسووتندات الترشوويح  رسوولت   -
مسووتوفاة، وسوووس ت سووتبعد الملفووات  عووام كوول موون ديسوومبر 31 غايتووه ميعوواد فووىوالبحوووث الدراسووات العليووا 

 .ال ير مكتملة دون أخطار المرشح
 الودعم لجنة لىإ الكليات من الواردة الملفات والبحوث العليا لدراساتشئون ال الجامعة رئيس نائب يحول -

جراءات معايير وفق بمراجعتها لتقوم الفنى  . زالجوائ وأحكام وا 
 أعلوى علوى الحاصولين الفوائزين وتحديود الختيوار التحكويم لجان النعقاد موعداً  الجامعة رئيس نائب يحدد -

 .الدرجات
 إلووى- والبحوووث العليووا دراسوواتشووئون الل الجامعووة رئوويس نائووب موون تحويلهووا يووتم التحكوويم نتووائج ورود بعوود -

 للعرض تمهيداً  الجامعة جوائز لنيل مرشحينوال المحكمين نتائج عن فنى تقرير إلعداد الفنى الدعم لجنة
 .الجامعة ومجلس للجوائز العليا اللجنة من واالعتماد
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 التسواوي  حالوة فوي مناصوفة الجامعوة جوائز منح فى الحق الجامعة مجلس أو للجوائز العليا للجنة يكون  -
 األدنوووى لحووودا تحقيوووق عووودم حالوووة فوووي المختلفوووة مجاالتهوووا مووون أى فوووى الجوووائزة حجوووب أو ،الووودرجات فوووي

 . المطلوب
َتَوف ِّى بشرط أن يكون قد تقدم أو ر شح للجائزة وهو ال يزال على قيد الحياة.  -  يجوز منح الجائزة السم م 
 ال يجوز ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الجامعة فى أثناء رئاستهم أو عضويتهم للمجلس. -

 -:الجامعة لجوائز المالية القيمة( 5) مادة
 أو بالزيوادة أدنواه الماليوة بوالقيم سونوياً  النظور مكانيوةإ موع) التوالي الوجوه علوى عوةالجام جووائز تحودد

 -(:للجوائز المتوفرة الميزانية حسب النقص
  جنيه    )خمسة عشر ألف جنيه( 15000       التقديرية الجامعة جائزة. 1
  (جنيه آالسعشرة )    جنيه 10000      التشجيعية الجامعة جائزة .2
    الدولى العلمي النشر جائزة .3    

 (المتاحة الميزانية حسب سنويا وتحدد البحث بها المنشور المجلة تاثير معامل على تعتمد)
 ""Highly Cited Researchersجائزة أعلى عشرة باحثين استشهادًا بأبحاثهم . 4

 (جنيه آالسخمسة )    جنيه 5000المركز األول                
 (جنيه آالسثالثة )    جنيه 3000               5 -2المراكز 
 (جنيهألفا )    جنيه 2000              10 -6المراكز 

 (جنيهآالس  ثالثة    (هجني 3000   هدكتوار  رسالة أفضل جائزة. 5
 (جنيه األف)    هجني 2000    ماجستر رسالة أفضل جائزة .6

 (13 -12ة. )ملحق ص المستندات الميلوب للتقديم للجوائز العلمي** 
 (22 -16ص  . )ملحقالعلمية نماذج التقييم للجوائز** 
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 إدارة العالقات الثقافية

 ثانيًا: جوائز التميز والعياء
 -تمنح جامعة المنيا سنويًا جوائز التميز فى األداء التالية:: مجاالت منح الجوائز( 1) مادة
 التميز والعطاء -1
 الطبيب المثالى -2
 الممرض المثالى  -3
  لىالمثا الموظف -4
  المثالى العامل -5
 والطالبة المثالية  المثالىجائزتى الطالب  -6

 :والمنح التقدم مواعيد(: 2) مادة
 نتووائج تعلوون أن علووى عووام كوول موون ديسوومبر 31 حتووى أكتوووبر شووهر فووى الجامعووة جوووائز عوون اإلعووالن يووتم

 . التالى العام فى العلم عيد فى الجوائز تحكيم

 -:الجامعة لجوائز قدمللت العامة الشروط(: 3) مادة
 -: جائزة الجامعة للتميز والعياء:أوالً 

 تمنح الجائزة سنويًا ألحد األساتذة العاملين أو المتفرغين. -1
 ترد الترشيحات من مجالس الكليات مرفقًا بها مبررات الترشيح. -2
سهاماته يتم ترشيح الفائز من قبل مجلس الجامعة وذلك تقديرًا لعمله وخبرته وتاريخه ال -3 علمى وعطائه وا 

 البارزة فى خدمة الجامعة.
 -:جائزة اليطيب المثالى: ثانياً 
يتم اختيار طبيب مثالى على كل مستشفيات الجامعة سنويًا، من خالل لجان يديرها قطا  المستشفيات  -

العليا والبحوث الجامعية واإلدارات الطبية ويتم رفع الترشيح إلى ا.د.ئ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 
 ليتم تكريم الفائز فى عيد العلم سنويًا.

 ال يجوز الترشيح لمن حصل على أية جزاءات خالل حياته الوظيفية. -
يقدم أ.دئ عميد الكلية أو مدير المستشفى مبررات موثقة للترشيح موضحًا بها كافة األعمال المتميزة التى  -

 قام بها الطبيب داخل المستشفى.
 الترشيح لمن حصل على الجائزة مرة أخرى.ال يجوز  -
 -:جائزة الممرض المثالى: ثالثاً 
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يتم اختيار الممرض مثالى على كل مستشفيات الجامعة سنويًا، من خالل لجان يديرها قطا  المستشفيات  -
والبحوث الجامعية واإلدارات الطبية ويتم رفع الترشيح إلى ا.د.ئ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

 ليتم تكريم الفائز فى عيد العلم سنويًا.
 ال يجوز الترشيح لمن حصل على أية جزاءات خالل حياته الوظيفية. -
يقدم أ.دئ عميد الكلية أو مدير المستشفى مبررات موثقة للترشيح موضحًا بها كافة األعمال المتميزة التى  -

 قام بها الممرض داخل المستشفى.
 لمن حصل على الجائزة مرة أخرى. ال يجوز الترشيح -
 (:اإلدارات/ النليات) المثالى للموظف الجامعة جائزة: رابعاً 
أو مديرو اإلدارات لإلدارات التى ليس لها مدير  ،تأتى الترشيحات من عمداء الكليات أو مديرو العموم -

الحق فى ترشيح -ها مدير عام عامة أو إدارة ليس ل، ولكل كلية أو إدارة أو مدير إدارة األمن الجامعى عام
 موظف واحد فقط باسم السيد أ.دئ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يكون الترشيح بناء على مدة الخدمة وفاعلية المرشح فى العمل الجامعى والمناصب الوظيفية التى تقلدها  -
 على أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز فى آخر ثالث سنوات.

 ال يجوز الترشيح لمن حصل على أية جزاءات خالل حياته الوظيفية. -
يقدم أ.دئ عميد الكلية أو المدير العام أو مدير اإلدارة مبررات موثقة للترشيح موضحًا بها كافة األعمال  -

 المتميزة التى قام بها الموظف داخل الجامعة.
 ال يجوز الترشيح لمن حصل على الجائزة مرة أخرى. -
تقوم اإلدارة أو الكلية بتقييم الموظف والعامل بناًء على نسب التقييم التى اعتمدتها لجنة تحكيم جوائز  -

 الجامعة العام الماضى.
 (:اإلدارات/ النليات) المثالىللعامل  الجامعة جائزة: خامساً 
أو مديرو اإلدارات  ،أو مدير إدارة األمن الجامعى تأتى الترشيحات من عمداء الكليات أو مديرو العموم -

الحق فى ترشيح -عامة أو إدارة ليس لها مدير عام لإلدارات التى ليس لها مدير عام، ولكل كلية أو إدارة 
 عامل واحد فقط باسم السيد أ.دئ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

امعى على أن يكون قد حصل على فى العمل الجوجهود العامل يكون الترشيح بناء على مدة الخدمة  -
 تقدير ممتاز فى آخر ثالث سنوات.

 ال يجوز الترشيح لمن حصل على أية جزاءات خالل حياته الوظيفية. -
يقدم أ.دئ عميد الكلية أو المدير العام أو مدير اإلدارة مبررات موثقة للترشيح موضحًا بها كافة األعمال  -

 الجامعة.المتميزة التى قام بها العامل داخل 
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 ال يجوز الترشيح لمن حصل على الجائزة مرة أخرى. -
تقوم اإلدارة أو الكلية بتقييم الموظف والعامل بناًء على نسب التقييم التى اعتمدتها لجنة تحكيم جوائز  -

 الجامعة العام الماضى.
 -:اليالب المثالى واليالبة المثالية تىجائز : سادساً 
والطالبة المثالية للجامعة سنويًا من خالل لجان يديرها قطا  شئون التعليم  يتم اختيار الطالب المثالى -

ليتم تكريم  السيد أ.دئ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثوالطالب ويتم رفع النتيجة إلى 
 الفائزين فى عيد العلم سنويًا.

 -: جائزة الجامعة ألوائل خريجى النليات:سابعاً 
جائزة للطالب األول من خريجى كليات الجامعة فى الدرجة الجامعية األولى للعام الجامعى تمنح ال -1

 السابق للترشيح.
 يجب أال يكون قد صدر ضده أية قرارات تأديبية خالل فترة الدراسة. -2
 -: تنريم الحاصلين على مشروعات بحثية:ثامناً 

ممولة سواء من جهات محلية أو دولية خالل تقوم الجامعة بتكريم الحاصلين على مشروعات بحثية  -1
 العام السابق للترشيح.

 تكون المشاريع ذات طبيعة تطبيقية تعود بالنفع على الجامعة أو المحافظة أو الدولة أو البشرية. -2
 يمنح الباحث الرئيسى در  وشهادة تقدير. -3
 -: جائزة الجامعة لألبيال الرياضيين:تاسعاً 
ريم األبطال الرياضيين من طالب الجامعة الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية تقوم الجامعة بتك -1

 وبرونزية فى دورات األلعاب العربية واإلقليمية والقارية والعالمية األولمبية.
 تمنح الجائزة لكل العب عن أعلى إنجاز رياضى حققه خالل العام ولمرة واحدة للعبة الواحدة. -2
طبقًا لالتحادات أو الهيئات الرياضية األولمبية ولذوى االحتياجات الخاصة  يتم تعريف البطوالت -3

 المنظمة لها.
 .يمنح الالعب شهادة تقدير وجائزة مالية -4

 -( القيمة المالية لجوائز الجامعة:5مادة )
أو الونقص  )موع إمكانيوة النظور سونويًا بوالقيم الماليوة أدنواه بالزيوادة التوالي الوجوه على الجامعة جوائز تحدد

 -حسب الميزانية المتوفرة للجوائز(:
 جنيه  )عشرون ألف جنيه( 20000جائزة الجامعة للتميز والعطاء    .1

 .%1ويجوز منحها مناصفة عند التساوى فى التقييم النهائى أو أن يكون الفارق ال يتجاوز 
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 جنيه   )ألفا جنيه( 2000جائزة الطبيب المثالى        . 2
 جنيه  )ألف وخمسمائة جنيه( 1500مرض المثالى       . جائزة الم3
 جنيه  )ألفان جنيه لكل جائزة( 2000. جائزة الموظف المثالى       4
 جنيه  )ألف وخمسمائة جنيه لكل جائزة( 1500. جائزة العامل المثالى         5
 جنيه  )ألف جنيه( 1000. جائزة الطالب المثالى        6
 جنيه  )ألف جنيه( 1000المثالية        . جائزة الطالبة 7
 جنيه  )ألف جنيه( 1000. جائزة أوائل خريجى الكليات    8
 . جائزة الجامعة ل بطال الرياضيين 9     

 -تحدد الجائزة المالية طبقًا لما هو موضح بالجدول التالى:        
نوع                   

 الميدالية
 

 نوع البطولة

ميدالية ذهبية 
 )األول(

ميدالية فضية  
 )الثانى(

ميدالية برونزية 
 )الثالث(

 قيمة الجائزة
 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 البطوالت األولمبية

 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه 2000 البطوالت الدولية والقارية
البطوالت العربية 

 والمحلية
 شهادة تقدير شهادة تقدير درع الجامعة

 (14ص  . )ملحقللتميز والعياء ميلوبة للتقديم لجوائز الجامعة** المستندات ال
 (27 -23ص  ** نماذج التقييم للجوائز. )ملحق
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 المستندات المطلوبة عند التقديم على 
جوائز الجامعة للتميز  -)جوائز الجامعة العلمية

 والعطاء(
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 المستندات المطلوبة للتقديم لجوائز الجامعة العلمية -1

*** 
 -:بالنسبة لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعيةأواًل: 

  :بملف يحتوى على مستندات الترشيح التالية التقدم -
 بعوود لهووا المتقوودم بالجووائزة الخوواص التقيوويم نموووذجخطوواب موافقووة مجلووس الكليووة علووى الترشوويح مرفقووًا بووه  -1

 .واعتماده استيفاءه
 الحديثة للمرشح. ذاتيةالسيرة ال -2

 باسوم منشوورة تكوون  أن يجبوالتي  ،األبحاث العلمية المتقدم بها للحصول على الجائزةئمة معتمدة بقا -3
 Impact( ومعامول التوأثير الحوديث )Citationويوضح لكل بحث عدد االستشهادات ) المنيا جامعة

Factor:للمجلة المنشور بها البحث وذلك من موقع ) 
(ISI Web of Knowledge Or Google Scholar Or Scopus( 

 قائمووة فووى عليهوا شوورسأ التووى والماجسوتير الوودكتوراه رسوائل موون المستخلصووة األبحواث عوضووت   أن يجوب -4
 .الجائزة لنيل بها المتقدم األبحاث من بحثين عن يزيد ال مابو  منفصلة

 .موضحًا بها رقم اإليدا  أغلفة الكتب المؤلفة والفهرس -5

 التي أشرس عليها. هأو الدكتورا رسائل الماجستير بيان عددى ب -6

دوليووة )خووارج الوووطن( بالنسووبة للعلوووم العمليووة أو داخوول الوووطن مووا يفيوود السووفر فووي مووؤتمرات أو ور   -7
 .بالنسبة للعلوم التربوية واإلنسانية بشرط مشاركة باحثين من أكثر من دولة مع إرفاق كتيب المؤتمر

 شهادة براءة االخترا  المائية. -8

 صور جوائز الدولة أو الجوائز الدولية أو المنح العلمية العالمية. -9

 .وخطابات تحكيم البحوث لمجالت دولية االشتراك في الجمعيات العلميةإفادة  -10
 .بالنسبة لجائزة الجامعة التشجيعية ما يفيد االشتراك في توكيد الجودة بالجامعة -11

 لنسبة لجائزة الجامعة التقديرية.ما يفيد تولي منصب إداري بالجامعة با -12

 .حديثة شخصية صورة( 1) عدد -13
 ما يفيد الخدمات المجتمعية وخدمة الجامعة موثقة. -14
 .األداء الجامعى لكل مرشح مييتق نموذج -15
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 -** الخدمات الجامعية والمجتمعية تشمل ما يلى:
 ل.عدد سنوات الخدمة بالجامعة كعضو هيئة تدريس على رأس العم -
 بتعووديل تهووتم القسووم والتووي أو الكليووة أو الجامعووة مسووتوي  علووي المختلفووة اللجووان أعمووال فووي المشوواركة -

 التطوير. ومشروعات الجامعية والنظم اللوائح وتطوير
 الجامعة. أو للكلية األكاديمي واالعتماد الشاملة الجودة تحقيق أنشطة في الفعالة المشاركة -
 أو معامووول أو مشوووروعات إدارة أو الخووواص بالجامعوووة، الطوووابع ذات اتالوحووود أنشوووطة فوووي المشووواركة -

 .برامج
 هيئوووة ألعضووواء المسوووتمرة البشووورية بالتنميوووة الخاصوووة األنشوووطة وتنفيوووذ وتخطووويط إعوووداد فوووي اإلسوووهام -

 .بالجامعة والعاملين التدريس والطالب
 المجتمع. في المهنية والمراكز للمؤسسات االستشارية الخدمات تقديم -
 .الجامعة نطاق خارج تدريب برامج أو مهنية عمل ور  نظيمت -

 -:بالنسبة لجائزة الجامعة للنشر العلمى الدولىثانيًا: 
 على الباحث المرشح أن يتقدم باستمارة الترشيح معتمدة من عميد الكلية. -
 الصفحة األولى من البحث موضحًا بها اسم الباحثين. -
 ير للمجلة المنشور بها البحث.الصفحة الموضح بها معامل التأث -
 .حديثة شخصية صورة( 1) عدد -

 ""Highly Cited Researcherأعلى عشرة باحثين استشهادًا بأبحاثهم  بالنسبة لجائزةثالثًا: 
علووى الباحووث المرشووح أن يتقوودم بقائمووة بأبحاثووه، موضووحًا بهووا عوودد االستشووهادات لكوول بحووث موون موقووع  -

google scholarستشوووهادات، موووع إرفووواق الصوووفحة األولوووى مووون كووول بحوووث بالقائموووة ، ومجموووو  اال
 المقدمة.

 .حديثة شخصية صورة( 1) عدد -

 -:بالنسبة لجائزة الجامعة ألفضل رسالتى ماجستير ودكتوراهرابعًا: 
 بعوود لهووا المتقوودم بالجووائزة الخوواص التقيوويم نموووذجخطوواب موافقووة مجلووس الكليووة علووى الترشوويح مرفقووًا بووه  -

 .عتمادهوا  استيفاءه
 الصفحة األولى من البحث المنشور ومعامل التأثير للمجلة المنشور. -
 .حديثة شخصية صورة( 1) عدد -
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 المستندات المطلوبة للتقديم لجوائز الجامعة للتميز والعطاء -2

*** 
 -:بالنسبة لجائزة الجامعة للتميز العلمىأواًل: 

  :يةبملف يحتوى على مستندات الترشيح التال التقدم -
 .خطاب موافقة مجلس الكلية على الترشيح مرفقًا به مبررات الترشيح -

 :المثالىلليطيب/ الممرض  الجامعةبالنسبة لجائزة ثانيًا: 
 .موافقة المستشفى الجامعى التابع لها الطبيبئ الممرض على الترشيح -
 مبررات الترشيح موثقة. -
 التى قام بها المرشح.أبرز المواقف اإلنسانية واألعمال المتميزة  -
 .حديثة شخصية صورة( 1) عدد -

 :(المثالى العامل -المثالى للموظف) الجامعة جوائزبالنسبة لثالثًا: 
 خطاب موافقة جهة عمله على الترشيح. -
 مبررات الترشيح موثقة. -
 .إدارة الموارد البشريةاستمارة طلب الترشيح معتمدة من عميد الكلية أو مدير عام  -
 .حديثة شخصية صورة( 1) عدد -    
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 استمارات تقييم جوائز الجامعة
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 لنيل جائزة الجامعة التقديرية المتقدمين السادة تقييم نموذج
  -العلوم الهندسية والتكنولوجية -فى مجاالت )العلوم األساسية
العلوم الطبية والصيدلية( -العلوم الزراعية والبيطرية  

***** 
   :المتقدم اسم

 الوظيفة:
 رقم الموبايل:                                                                   البريد اإللكترونى:

 الدرجة التحكم عناصر
  الدرجة النهائية

   (55) النشر العلمى

 مجموع معامل التأثير 
  Impact Factorالي  

 -10من  29-20من  39-30من  فأنثر 40  20
19 

 9-1من 

20 16 12 8 4 
 البحث ذو األعلى معامل تأثير
Highest Impact Factor 

 -10من  فأنثر 20  5
19 

  5أقل من  9 -5من 

5 4 3 2  
 مجموع االستشهادات  المرجعية

 Total Citationالي 
-140من  فأنثر 200  20

199 
-80من 

139 
أقل من 

79 
 

20 16 12 8  
 معامل التأثير الشخصى

 h- Indexالي 
  3-1من  8-4من  11-9من  فأنثر 12  10

10 8 5 2  
   (40) التقييم العلمى

   5-1 7-6من  9-8من  فأنثر 10  10 الرسائل العلمية والمشروعات البحثية التيطيقية
10 8 6 4  

 المؤلفات من غير كتب التدريس
 )ولها رقم إيداع (

  1 2 3 فأنثر  4  5
5 4 3 2  

 المؤتمرات وورش العمل الدولية 
 )خارج الوين(

  Posterمعلق  Oralإلقاء شفهى   5
أقل من  فأنثر 5 4أقل من  فأنثر 4

5 
 

5 4 3 2  
خدمات مجتمعية فى مجال التخصص وخدمة الجامعة 

 وحداثة األبحاث
خدمة   5

 الجامعة
 2حداثة البحوث )حد أدنى 

 سنوات( 5آخر  بحث
 معيةخدمات مجت

2 2 1 
جوائز دولية أو   10 جوائز دولية أناديمية أو دولة أو منح علمية عالمية

 دولة 
منح )ألنسندرفون 

AvH - )فولطرايت 
جائزة الجامعة 

 التشجيعية
10 8 4 

الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات النشر الدولية 
 وتحكيم البحوث الدولية )مع اإلثبات(

 3من أقل  فأنثر 3  5
5 3 

عميد او مدير  نائب رئيس  (5) المناصب اإلدارية بالجامعة
 مركز بالجامعة

وكيل او 
مدير 
وحده 
 بالجامعة

 رئيس قسم 
او مدير 

 وحده بالنلية

5 4 3 2 1 
   (100) اإلجمييالى

 .التقديرية الجامعة لجائزة للمتقدم األقل على %75 على الحصول يشترط** 
 رجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على طراءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(.( د5** تضاف )

 وكيل الكلية لشئون رئيس القسم
 الدراسات العليا والبحوث

 



 
 
 
 
 
 

 17 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 يعتمــــــد،،،                                      
 عميد الكلية
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 لجامعة التقديريةلنيل جائزة ا المتقدمين السادة تقييم نموذج
 العلوم التربوية( -فى مجالى )اآلداب والعلوم اإلنسانية

***** 
 الوظيفة:                                                                          :المتقدم اسم

 التحكم عناصر
 الدرجة
 النهائية

  الدرجة

   (40) النشر العلمى
 لنحو التالى: تحسب درجة واحدة لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات محلية  تقسم األربعون درجة على ا

 تحسب درجتان لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات إقليمية                                        
 تأثير أو مؤتمر دولى خارج المنطقةتحسب ثالث درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية ليس لها معامل                                        

 تحسب أربع درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية لها معامل تأثير                                       
   (55) التقييم العلمى

   5-1 7-6من  9-8من  فأنثر 10  10 الرسائل العلمية 
10 8 6 4  

 المؤلفات من غير كتب التدريس
 إيداع ( )ولها رقم

  1 2 3 فأنثر  4  20
20 15 10 5  

  Posterمعلق  Oralإلقاء شفهى   5 المؤتمرات وورش العمل الدولية 
  5أقل من  فأنثر 5 4أقل من  فأنثر 4

5 4 3 2  
خدمات مجتمعية فى مجال التخصص وخدمة الجامعة 

 وحداثة األبحاث
خدمة   5

 الجامعة
 2 حداثة البحوث )حد أدنى

 بحث 
 سنوات( 5آخر 

 خدمات مجتمعية

2 2 1 
 جوائز دولية أو دولة   10 جوائز دولية أناديمية أو دولة أو منح علمية عالمية

 - AvHمنح )ألنسندرفون 
 فولطرايت(

جائزة الجامعة 
 التشجيعية

10 4 
الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات النشر الدولية 

 )مع اإلثبات(وتحكيم البحوث الدولية 
 3أقل من  فأنثر 3  5

5 3 
عميد او مدير مركز  نائب رئيس  (5) المناصب اإلدارية بالجامعة

 بالجامعة
وكيل او 

مدير وحده 
 بالجامعة

 رئيس قسم 
او مدير 

 وحده بالنلية
5 4 3 2 1 

   (100) اإلجمييالى
 .التقديرية معةالجا لجائزة للمتقدم األقل على %75 على الحصول يشترط** 

 ( درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على طراءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(.5** تضاف )

 وكيل الكلية لشئون رئيس القسم
 الدراسات العليا والبحوث

 

 يعتمــــــد،،،                                      
 عميد الكلية

 30حبد أقصى 
 درجة
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 لنيل جائزة الجامعة التشجيعية المتقدمين لسادةا تقييم نموذج
  -العلوم الهندسية والتكنولوجية -فى مجاالت )العلوم األساسية
 العلوم الطبية والصيدلية( -العلوم الزراعية والبيطرية

***** 
   :المتقدم اسم

 الوظيفة:
 البريد اإللكترونى:          رقم الموبايل:                                                         

 الدرجة التحكم عناصر
  الدرجة النهائية

   (55) النشر العلمى
 مجموع معامل التأثير 

  Impact Factorالي  
 -10من  29-20من  39-30من  فأنثر 40  20

19 
 9-1من 

20 16 12 8 4 
 البحث ذو األعلى معامل تأثير
Highest Impact Factor 

 -10من  فأنثر 20  5
19 

  5أقل من  9 -5من 

5 4 3 2  
 مجموع االستشهادات  المرجعية

 Total Citationالي 
-140من  فأنثر 200  20

199 
-80من 

139 
  79أقل من 

20 16 12 8  
 معامل التأثير الشخصى

 h- Indexالي 
  3-1من  8-4من  11-9من  فأنثر 12  10

10 8 5 2  

   (40) التقييم العلمى
   5-1 7-6من  9-8من  فأنثر 10  10 الرسائل العلمية والمشروعات البحثية التيطيقية

10 8 6 4  
 المؤلفات من غير كتب التدريس

 )ولها رقم إيداع (
  1 2 3 فأنثر  4  5

5 4 3 2  

 المؤتمرات وورش العمل الدولية 
 )خارج الوين(

  Posterمعلق  Oralإلقاء شفهى   5
  5أقل من  فأنثر 5 4أقل من  فأنثر 4

5 4 3 2  
خدمات مجتمعية فى مجال التخصص وخدمة الجامعة 

 وحداثة األبحاث
خدمة   5

 الجامعة
 2حداثة البحوث )حد أدنى 

 بحث 
 سنوات( 5آخر 

 خدمات مجتمعية

2 2 1 
و جوائز دولية أ  10 جوائز دولية أناديمية أو دولة أو منح علمية عالمية

 دولة 
منح )ألنسندرفون 

AvH - )فولطرايت 
جائزة الجامعة 

 التشجيعية
10 8 4 

الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات النشر الدولية 
 وتحكيم البحوث الدولية )مع اإلثبات(

 3أقل من  فأنثر 3  5
5 3 

 مشارك فقط رئيس ومشارك  (5) المساهمة فى توكيد الجودة بالمؤسسة
5 3 

   (100) اإلجمييالى
 .التشجيعة الجامعة لجائزة للمتقدم األقل على %65 على الحصول يشترط** 

 ( درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على طراءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(.5** تضاف )

 وكيل الكلية لشئون رئيس القسم
 الدراسات العليا والبحوث
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 يعتمــــــد،،،                                      
 عميد الكلية
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 لنيل جائزة الجامعة التشجيعية المتقدمين السادة تقييم نموذج
 العلوم التربوية( -فى مجالى )اآلداب والعلوم اإلنسانية

***** 
   :المتقدم اسم

 الوظيفة:
 البريد اإللكترونى:                          رقم الموبايل:                                         

 التحكم عناصر
 الدرجة
 النهائية

  الدرجة

   (40) النشر العلمى
 األربعون درجة على النحو التالى: تحسب درجة واحدة لكل بحث منشور بمجالت أو مؤتمرات محلية  تقسم 

 ث منشور بمجالت أو مؤتمرات إقليمية تحسب درجتان لكل بح                                       
 تحسب ثالث درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية ليس لها معامل تأثير أو مؤتمر دولى خارج المنطقة                                      

 يرتحسب أربع درجات لكل بحث منشور بمجلة دولية لها معامل تأث                                       
   (55) التقييم العلمى

   5-1 7-6من  9-8من  فأنثر 10  10 الرسائل العلمية 
10 8 6 4  

 المؤلفات من غير كتب التدريس
 )ولها رقم إيداع (

  1 2 3 فأنثر  4  20
20 15 10 5  

  Posterمعلق  Oralإلقاء شفهى   5 المؤتمرات وورش العمل الدولية 
أقل من  فأنثر 5 4أقل من  فأنثر 4

5 
 

5 4 3 2  
خدمات مجتمعية فى مجال التخصص وخدمة 

 الجامعة وحداثة األبحاث
خدمة   5

 الجامعة
 2حداثة البحوث )حد أدنى 

 بحث 
 سنوات( 5آخر 

 خدمات مجتمعية

2 2 1 
جوائز دولية أناديمية أو دولة أو منح علمية 

 عالمية
 جوائز دولية أو دولة   10

 - AvHنسندرفون منح )أل
 فولطرايت(

جائزة الجامعة 
 التشجيعية

10 4 
الجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات النشر 
 الدولية وتحكيم البحوث الدولية )مع اإلثبات(

 3أقل من  فأنثر 3  5
5 3 

 مشارك فقط رئيس ومشارك  (5) المساهمة فى توكيد الجودة بالمؤسسة
5 3 

   (100) اإلجمييالى
 .التقديرية الجامعة لجائزة للمتقدم األقل على %65 على الحصول يشترط** 

 ( درجات كدرجة تفضيلية لمن هو حاصل على طراءة اختراع فى مجال التخصص )الشهادة ذو العالمة المائية(.5** تضاف )

 وكيل الكلية لشئون رئيس القسم
 الدراسات العليا والبحوث

 

 30حبد أقصى 
 درجة
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 يعتمــــــد،،،                                      
 عميد الكلية
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 نموذج تقييم القسم والكلية للمرشحين لجوائز الجامعة

********** 
       االسم: 

 الوظيفة: 
 الكلية:                                                                

 اسم الجائزة المرشح عليها:  
 

الدرجة  عناصر التحكم
 ئيةالنها

 الدرجة

  2 االلتزام الدائم بالتواجد أربعة أيام أسبوعيًا كحد أدنى بالجامعة.
  2 االنتظام التام فى حضور المحاضرات فى المواعيد المحددة.

مشهود له بعالقة جيدة ومتميزة مع الزمالء والطالب، ومشهود له بحسون 
 الخلق.

2  

املة واالعتموووواد لووووه دور مووووؤثر وموثووووق فووووى أنشووووطة تحقيووووق الجووووودة الشوووو
 األكاديمى.

2  

االلتزام بشكل الورقة االمتحانية والتصحيح فى المواعيد المحوددة وااللتوزام 
 بتقديم نموذج اإلجابة بدون تأخير.

2  

  2 مدى إيجابية تقارير استبيانات المقررات التى يقوم بتدريسها.
يووة، وااللتووزام المشوواركة الفعالووة فووى األنشووطة الثقافيووة واالجتماعيووة والطالب

الدائم بحضور النودوات وكافوة األنشوطة العلميوة التوى تعقود بالقسوم والكليوة 
 والجامعة.

2  

المشووووواركة الفعالوووووة فوووووى أعموووووال االمتحانوووووات والكنتوووووروالت فوووووى المواعيووووود 
 المحددة.

2  

مشوووهود لوووه بالتعووواون موووع الرؤسووواء والوووزمالء فوووى أداء الواجبوووات العلميوووة 
داول والتدريب الطالبى وكل التكليفات مون القسوم واإلدارية مثل إعداد الج

 والكلية.

2  

  2 له نشاط متميز فى خدمة المجتمع سواء للقسم أو للكلية أو الجامعة.
  (20) اإلجمالى

 رئيس مجلس القسم     

 يعتمد،،،
 



 
 
 
 
 
 

 24 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 عميد الكلية
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

  تقييم نموذج
 دكتوراه رسالة فضلأ

***** 
                                                :كلية
 : قسم
 :الباحث اسم

 : المنح تاريخ
 رقم الموبايل:

 البريد اإللكترونى:

 
 
 

  :العربية باللغة الرسالة عنوان
 
 

  :اإلنجليزية باللغة الرسالة عنوان
 
 

  :دوليا   المنشورة األبحاث عدد
 
 

  :التأثير معامل مجموع
 
 

 أم تطبيقى) البحث مجال
 (أكاديمى

 أكاديمى تطبيقى

 
 

 

 

 
 

 وكيل الكلية لشئون      رئيس القسم
 

 الدراسات العليا والبحوث

 

                                     
 

 يعتمــــــد،،،

 
 عميد الكلية
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

  تقييم نموذج
 ماجستير رسالة فضلأ

***** 
                                                :كلية
 : قسم
 :حثالبا اسم

 : المنح تاريخ
 رقم الموبايل:

 البريد اإللكترونى:

 
 
 

  :العربية باللغة الرسالة عنوان
 
 

  :اإلنجليزية باللغة الرسالة عنوان
 
 

  :دوليا   المنشورة األبحاث عدد
 
 

  :التأثير معامل مجموع
 
 

 أم تطبيقى) البحث مجال
 (أكاديمى

 أكاديمى تطبيقى

 
 

 

 

 

 
 
 

 الكلية لشئون  وكيل      رئيس القسم
  

 الدراسات العليا والبحوث

 

                                     
 

 يعتمــــــد،،،

 
 عميد الكلية
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للموظف المثالى
 على مستوى الكليات

***** 
                                                              االســــم رباعى:                                              -1
 تاريخ الميالد: -2
         الوظيفة:                                                                                                                      -3
 اإلدارة التابع لها: -4
 ية وتاريخ شغلها:الدرجة الوظيف -5
 تاريخ التعيين بالجامعة أو النقل إليها:                                                     -6
 سنوات الخدمة: -7
 المؤهل العلمى واألخير: -8
 الخبرات الوظيفية السابقة: -9

 الدورات التدريبية: -10

 * اسم الدورة:
 * تاري  الحصول عليها:

 عليها:* درجة الحصول 
 شهادة الحصول على دورات فى الحاسب اآللى )ترفق(: -11

 * تاري  الحصول عليها:
 القيام بأعمال مميزة )تذكر(: -12
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -13

 * اسم المؤهل:
 * تاري  الحصول عليها:

 حصوله على شهادات تقدير)ترفق(: -14

 * جهة منحه الشهادة:
 نحه الشهادة:* تاري  م

 تقديرات آخر ثالث سنوات: -15
 

 موقفه من الجزاءات: -16
 

 رقم الموبايل: -17
 

 
 :يرفــــق* 
 تفصيل عن البنود المذكورة والمستندات. -
يراعى تطبيقق التققيم الخقاج بجقائزة الموظقف  -

 -رشققيح وذلققق طبقققا  )األقدميققةالمثققالى عنققد الت
 الدورات التدريبية( -المؤهل الدراسى

 يعتمــــــد،،، 
  

عميــــــــــــــد 
 الكليـــــــــــــــــة
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للموظف المثالى
 على مستوى اإلدارات

***** 
   االســــم رباعى:                                                                                                         -1
 تاريخ الميالد: -2
         الوظيفة:                                                                                                                      -3
 اإلدارة التابع لها: -4
 الدرجة الوظيفية وتاريخ شغلها: -5
                                                    تاريخ التعيين بالجامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات الخدمة: -7
 المؤهل العلمى واألخير: -8
 الخبرات الوظيفية السابقة: -9

 الدورات التدريبية: -10

 * اسم الدورة:
 * تاري  الحصول عليها:
 * درجة الحصول عليها:

 شهادة الحصول على دورات فى الحاسب اآللى )ترفق(: -11

 تاري  الحصول عليها: *
 القيام بأعمال مميزة )تذكر(: -12
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -13

 * اسم المؤهل:
 * تاري  الحصول عليها:

 حصوله على شهادات تقدير)ترفق(: -14

 * جهة منحه الشهادة:
 * تاري  منحه الشهادة:

 تقديرات آخر ثالث سنوات: -15
 

 اءات:موقفه من الجز -16
 رقم الموبايل -17
 
 
 
 :يرفــــق* 
 تفصيل عن البنود المذكورة والمستندات. -
 الدورات التدريبية( -المؤهل الدراسى -يراعى تطبيق التقيم الخاج بجائزة الموظف المثالى عند الترشيح وذلق طبقا  )األقدمية -

 يعتمــــــد،،،             
  

 الموارد البشريةمدير عام 
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 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 مارة ترشيح لجائزة الجامعة للعامل المثالىاست
 على مستوى الكليات

***** 
 االســــم رباعى: -1
 تاريخ الميالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدارة التابع لها: -4
 الدرجة الوظيفية وتاريخ شغلها: -5
 تاريخ التعيين بالجامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات الخدمة: -7
 تذكر(:القيام بأعمال مميزة ) -8
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -9

 تاريخ الحصول عليه: -10
 تقديرات آخر ثالث سنوات: -11

 
 موقفه من الجزاءات: -11 
 

 رقم الموبايل: -12
 

 
 
 
 
 :يرفــــق* 
 والمستندات.تفصيل عن البنود المذكورة  -

 

 

 يعتمــــــد،،، 

  
عميــــــــــــــد 
 الكليـــــــــــــــــة

  



 
 
 
 
 
 

 30 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 استمارة ترشيح لجائزة الجامعة للعامل المثالى
 على مستوى اإلدارات

***** 
 االســــم رباعى: -1
 تاريخ الميالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدارة التابع لها: -4
 الدرجة الوظيفية وتاريخ شغلها: -5
 تاريخ التعيين بالجامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات الخدمة: -7
 قيام بأعمال مميزة )تذكر(:ال -8
 حصوله على مؤهل أثناء الخدمة )يرفق صورة(: -9

 تاريخ الحصول عليه: -10
 تقديرات آخر ثالث سنوات: -11

  
 موقفه من الجزاءات: -11

 
 رقم الموبايل: -12
 

 
 
 
 :يرفــــق* 
 ود المذكورة والمستندات.تفصيل عن البن -

 
 

 
 
 
 
 
 

  يعتمــــــد،،،            
 

 الموارد البشريةمدير عام 
 

  



 
 
 
 
 
 

 31 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية

 تقييم جوائز الموظف المثالى

**** 
 -:النحو التالىالدورات التدريبية( على  -المؤهل الدراسى -يتم تقييم الموظف المثالى بدرجات طبقًا )ل قدمية

 يتم منح درجة عن كل سنة أقدمية. درجة(: 35األقدمية ) -1

 -قديرها على النحو التالى:يتم ت درجة(: 35المؤهل الدراسى ) -2
 درجات( 10* دبلوم متوسط أو ثانوية عامة أو فوق متوسط )

 درجة( 18* مؤهل عالى )
 درجة( 20* دبلومة دراسات عليا )

 درجة( 29* ماجستير )
 درجة( 35* دكتوراه )

 درجات( عن كل دورة لها إفادة. 3يتم منح ) درجة(: 30الدورات التدريطية ) -3
 


