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 اجلامعة مع باإلشرتاك اجملتمع لتنمية مخيس فريد حممد مؤسسة
 مصر فى الربيطانية

 

Awards for Distinguished Scientific Researchs Offered by 

MFK Foundation and BUE  

     

 

 

 



                المتميز العلمى بدورالبحث مصر فى البريطانية الجامعة من يمانا  إ    
 خميس فريد محمد مؤسسة دور إطار وفى والمجتمعية االقتصادية التنمية فى

 التعليم و العلمى بالبحث تبدأ المجتمع تنمية بأن لمفهومها طبقا المجتمع لتنمية
 المجتمع لتنمية خميس فريد محمد مؤسسة تطلق الدور لهذا واستكماال.  المتميز

 و العلمية المجاالت بعض فى العلمى التميز جوائز من مجموعة العام هذا
 .العلمى البحث وزارة مع بالتنسيق وذلك ، البحثية

 

 :اجلائزة جماالت
 . البتروكيماويات من جديدة صناعية الياف:  الصناعة مجال فى - 1
 وقلة الملوحة تتحمل النباتات من أنواع نتاجوا   ستنباطإ : الزراعة مجال فى – 2

 . المياة
     كهربائية طاقة توليد فى وأستخدامها الطاقةالشمسية : الطاقة مجال فى – 3

 .الغاز و الزيت من مصر نتاجإ تحسين أو
 مىع تتناسى  السىرطانة األورام لعىجج جديىدة طىرق ابتكىار:  الصىحة مجىال فىى-4

 مىىىىن الوقايىىىىة أو المحىىىىدودة المىىىىوارد ذات الىىىىدول ظىىىىروف
 .مصر فى المسرطنة البيئية العوامل

 

  :اجلوائز هلذه للتقدم عامة شروط

 البحثية المؤسسات احد فى ويعمل الجنسية مصرى الباحث يكون نأ -1
 مؤسسات أو واألهلية والخاصة الحكومية المصرية الجامعات أو المصرية
 والتطوير البحوث أوقطاعات والتكنولوجيا بالعلوم المعنية المدنى المجتمع

 .المصرى لخاصا القطاع فى

 .عام 40 من أقل التقدم عند السن يكون أن -2
 . به المتقدم البحث من تستفيد أن يمكن التى الجهات الباحث يحدد أن -3



 جهة أى من أخرى جوائز على العلمى البحث نفس حصل قد يكون الأ -4
 . مصرية غير أو مصرية

 متخصصةال العالمية العلمية المججت أحدى فى منشور لبحثا يكون نأ -5
 بالمعايير ملتزمة تكون وان التخصص مجال فى مناس  تأثير معامل ذات

 .  العلمية واالمانة االخجقية

 :ختياراإل معايري

 مجموع وهى ، بها المعمول العالمية العلمية للمعايير طبقا تنافسية الجوائز    
 التطبيقية والقيمية االقتباس مرات عدد و المنشور للبحث التأثير معامل

 ان االختراع وبراءات بالصناعة وعجقتها المقدمة لجبحاث والبيئية واالقتصادية
 التاريخ ومجمل,  التقدم فقط وليس بالفعل البراءة على الحصول بشرط,  توجد

 وبيانات أسماء إعجن سيتم حيث ، تامة شفافية فى وذلك ، للمتقدم العلمى
 وسيقوم ، منهم  بكل الخاصة التقييم ودرجات جائزة لكل المتقدمين جميع
 .أعجه الموضحة للمعايير وفقا العلماء من نخبة والفنى العلمى التقييم بعملية

 :اجلوائز وعدد قيمة

 : كالتالى مقسمة جوائز عشر

 المذكورة المجاالت من مجال لكل مصرى جنية الف مائة قيمتها أولى جائزة. 

 المذكورة المجاالت من مجال لكل مصرى جنية الف ثجثون قيمتها ثانية جائزة.  

 خميس فريد محمد مؤسسة من مقدم ودرع تقدير شهادة الى باألضافة هذا. 

 :هامة تورايخ

 2114 فبراير 22:  تالطلبا لتلقى موعد أخر . 

 2114 مايو 11: النتائج اعجن. 

 2114 يونيو شهر خجل:  والدروع الجوائز توزيع حفل. 

 :للتقدم املطلوبة األوراق



 اآللكترونى البريد على التالية األوراق من نسخ أربعة بعدد الباحث يتقدم
info@mfkfoundation.com 

 

 .األكثر على صفحتين فى المرفق للنموذج طبقا   الذاتية السيرة -1

 .المنشورة باألبحاث قائمة -2

 منشور يكون أن على للجائزة المقدم المنشور البحث من كاملة نسخة -3
 .األخيرة سنوات الثجث خجل

 .وجدت ان العلمية والجوائز االختراع براءات شهادات -4

 التنمية فى المقدم البحث دور يوضح واالنجليزية العربية باللغتين ملخص -5
 .وجد ان والتطبيقى االقتصادى والمردود الشاملة

 على به الحصول يتم لم الجائزة على للحصول المقدم البحث بأن اقرار -6
 البحث فى أخجقى تجاوز أى عن الكاملة المتقدم ومسئولية أخرى جائزة
 .المقدم

 بصحة واالقرار التقدم وتاريخ الجائزة نوع به موضحا   للجائزة التقدم خطا  -7
 .المتقدم من موقعا المقدمة واالوراق والشهادات البيانات جميع

 . للجائزة التقدم على العمل جهة موافقة -8

 .للجائزة التقدم على بالموافقة البحث فى المشاركين من أقرار -9

 من مختوما و مصر فى أجري البحث من األقل على %11بأن أقرار -11
 .البحث بها أجرى التى الجهة

 
 

 

 

 

 :النموذج بهذا االلتزام ضرورة مع صفحتني عن يزيد ال الذاتية السرية منوذج
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 :للمتقدم العلمى نتاجاإل تقييم إستمارة
 للترتيب  طبقا بالكامل البحث عنوان -1

 :االتى

Authors (underline your name), 

Title of the manuscript, year, 

title of the journal, vol., no., 

pages and link to the journal 

 التأثير معامل

 للمجلة

Impact 

factor 

 للبحث االقتباسات عدد

Total no. of citations 

 تاريخ البراءة عنوان -2

 الحصول

 عليها

 ةالمحلي للبراءة درجتان

 .للدولية درجات وأربع

 حصل قد الباحث كان أذا, الجائزة عنوان -3

 ألعمال, قبل من أخرى جائزة على

 للجائزة المقدم البحث غير أخرى

 .الحالية

 تاريخ

 الحصول

 عليها

 وثالث للدولية درجات أربع

 الدولة لجوائز درجات

 واالفراد للمؤسسات ودرجتان

              للجامعة واحدة ودرجة

 البحثى المركز أو

 بالصناعة وإرتباطه للبحث العلمية القيمة -4

  وتميزه وأصالته والمجتمع
  

 

 دور وسيقصتر درجاته حسا  نفسه للمتقدم يمكن  3-1 من معاييرالتقييم 
 . المراجعة على التقييم لجان

 
 :اجلوائز بتوزيع اإلحتفال

 الجامعة أمناء مجلس رئيس خميس فريد محمد األستاذ الجوائز بتوزيع يقوم    
 لتنمية خميس فريد محمد مؤسسة أمناء مجلس ورئيس مصر فى البريطانية
 الجامعة رئيس و الجوائز لجنة بحضور و بصفتة العلمى البحث ووزير المجتمع

 .  مصر فى البريطانية

 

 


