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 جوائز جامعة بنها

:اآلتية جوائزال بنها جامعة تمنح: 1مادة  

 التقديرية بنها جامعة جائزة .1

 التشجيعية بنها جامعة جائزة .2

 (الدكتوراة – الماجستير)العلمية لرسائلا ألحسن بنها جامعة جائزة .3

    رخر واأل العملية الكليات عليها تتنافس جائزة) سنويا الجامعة جوائز من نوع كل من جائزتين منح يتم:  2مادة

(. النظرية الكليات عليها تتنافس         
  -:اآلتية الشروط الجوائز هذه إحد  على للحصول المتقدم فى يتوفر أن يجب: 3 مادة

  الوظيفي العمل رأس على قائما يكون أن .1

 الجائزة لنيل للترشيح التقدم عند الحياة قيد على يكون أن .2

  العام ذات في الجامعة جوائز من جائزة من ألكثر تقدمي أال .3

  . الجامعة مجلس أعضاء منوأ للجوائز العليا واللجنةأ الدائمة اللجنة مجلس أعضاء من يكون أال .4

 للحصول على إحد  هذة الجوائز.وقت التقدم 

 . األقل على التقدير درجات مجموع من %57 على بأنواعها بنها جامعة لجوائز المتقدم حصلي أن .5
 

  هايةن وحتى اإلعالن تاريخ من ابتداء للجوائز الترشيح ويتم أكتوبر شهر أول في الجوائز عن اإلعالن يتم: 4 مادة 

. التاريخ هذا بعد ترد ترشيحات أي قبول يتم وال عام كل من ديسمبر شهر          

تشكيل لجان جوائزالجامعة: :7 مادة   

   العليا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب/  د.ا السيد اسةبرئ الجامعة جوائز أمانة لجنة -1        

نالعاملي من واثنين"  الجوائز"  االتفاقيات إدارة ومدير الثقافية العالقات  عام مدير/  والسيد والبحوث           

.  الجوائز دارةإب            

" مقررا"  والبحوث العليا للدراسات الجامعة ئيسر نائب/ د.ا برئاسة الجامعة لجوائز الدائمة اللجنة -2             

  يتم زللجوائ المرشحين لترخصصات وفقا ترخصص كل في التدريس هيئة أعضاء بين من أستاذ وعضوية        

  جالم في ثالثية تحكيم لجان بارختيار اللجنة تقومو والبحوث العليا الدراسات مجلس قبل من ارختيارهم        

اللجنة من األقل على ناعضو يكون أن  على العلمية اللجان أعضاء السادة بين من ائزةالج ترخصص          

  .الجامعة رخارج من للترخصص الدائمة العلمية        
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  مجلس في العمداء وأقدم نوابه وعضوية ةالجامع رئيس/  د.أ السيد برئاسة الجامعة لجوائز العليا اللجنة -3          

العلمي لإلنتاج المحكمين أراء أغلبية على يحصل من بين من بالجائزة الفائز بارختيار اللجنة وتقوم امعةالج                 

. منحال إقرار بعد وذلك الجامعة لجوائز العليا اللجنة إليه توصلت بما علما الدراسات مجلس ويحاط والمؤلفات                

 

قرار من مجلس الجامعة: يجوز مراجعة قيمة الجائزة كل سنتين ب6مادة  
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 جائزة اجلامعة التقديرية

 مقدمة:  تمنح جائزة الجامعة التقديرية تكريما لألساتذة العلماء البارزين بجامعة بنها تقديرا منها لدورهم في رخدمة العلم

علمية مدارس وإنشاء والبحثية لتعليميةا العملية إثراء في ومؤسساتهم بمقترحاتهم وإسهامهم والمجتمع والجامعة           

علياال والدراسات األولى الجامعية المرحلة ىيمستو على الباحثينو الرخرجين شباب من أجيال فيها ترخرج متميزة           

البحوثو                      

       

 ألكثر تقسيمها ويجوز الجامعة ودرع تقدير شهادة و مصري جنيه ألف عشر رخمسة(  17111) الجائزة قيمة:   5 مادة
  

  ، شحالمر لنفس مرة من أكثر منحها يحوز  وال النهائي التقييم في التساوي عند المجال نفس في مرشح من          

.الجامعة لجوائز العليا اللجنة تراها  أسباب ألية الجائزة حجب ويجوز                 

            

  التقديرية الجامعة لجائزة الترشيح واليات شروط: 8 مادة

  رخالل بنها بجامعة العمل رأس وعلى" عامال"أستاذ درجةب األقل على  سنوات عشر أمضى قد المرشح يكون أن  -    

. للجائزة التقدم على السابقة الرخمس السنوات        

الجامعة باسم المجتمع ورخدمة مهنياوأكاديميا و علميا الجامعة تطوير في ملحوظا إسهاما ساهم قد المرشح يكون أن -                

.  متميزة وبحثية علمية مدرسة وله       

. العلمية األقسام ترشحهم من بين من للجائزة حالمرش الكلية مجلس يرختار  -      

. لذلك المعدة للنماذج وفقا للمرشح الذاتية السيرة من معتمدة نسخ أربع الكلية ترسل -      

 

  -: بالجائزة الفائزين وارختيار ميالتحك تآليا:  9 مادة

 لذلك المعدة للنماذج وفقا الترشيح أوراق ومراجعة باستالم الجوائز أمانة تقوم. 

 للجوائز الدائمة لجنةال من ارختيارهم تم الذين الثالثة لمحكمينا إلى للمرشح العلمي إلنتاجا الجوائز أمانة ترسل. 

 إلى بتسليمه وتقوم للمرشح العلمي اإلنتاج مجمل فحص بعد المحكمين تقارير ةالجامع لجوائز الدائمة جنةللا تتلقى 
 .  للجوائز العليا اللجنة

 أعلى على والحائزين المحكمين أراء أغلبية على يحصل من بين من بالجائزة الفائز للجوائز العليا اللجنة ترختار 

 . المنح إلقرار  لجامعةا مجلس على العرض ثم والمؤلفات العلمي لإلنتاج الدرجات     
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 جائزة اجلامعة التشجيعية
 مقدمة :  تمنح جوائز الجامعة التشجيعية ألحسن بحوث منشورة للسادة أعضاء  التدريس بالجامعة بهدف تشجيعهم على

. مجتمعال رخدمة على وحثهم والبحثي العلمي بمستواهم لالرتقاء ونشرها المبتكرة البحوث إجراء               

.تقدير وشهادة ( مصري جنية فأال سبعة)   جنية 1115الجائزة قيمة:   11 مادة    

-: التشجيعية الجامعة لجائزة  الترشيح واليات شروط:    11 مادة    

  ىعل مضى الذين المدرسين – المساعدين األساتذة) التدريس هيئة أعضاء السادة بين من المرشح يكون أن * 

               .(  مدرس درجة في ألقلا على سنوات ثالث تعيينهم   

.  التقدم على السابقة الثالث السنوات رخالل العمل رأس على المرشح يكون أن*     

.  للجائزة التقدم عند سنة( 41) عن المتقدم سن يقل ال أن*            

رشيحالت لنماذج وفقا لمرشحل الذاتية والسيرة ةالمقدم األبحاث من معتمده نسخ أربع المعهد أو الكلية ترسل*      

. لذلك المعدة                

: بالجائزة الفائزين وارختيار التحكيم آليات :12 مادة   

    وكذلك (  ديريةالتق الجامعة جوائز في أتبعت التي التحكيم آليات نفس التشجيعية الجامعة جوائز تحكيم في يتبع         

. التقديرية الجامعة بجوائز الفائزين ارختيار قواعد نفس           
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 جائزة اجلامعة ألحسن الرسائل العلمية
 

    بحثال في التميز على الباحثين تشجيعل كتوراة والد الماجستير رسائل ألحسن الجامعة جوائز تمنح:     مقدمة

.بينهم التنافس روح ورخلق العلمية لالرسائ إعداد في المتميز الجهد وبذل واالبتكار العلمي               

( جنيه ألفان)2111 و  الدكتوراه لرسائل(  جنيه آالف أربع) 4111 قيمتها جائزة ترخصص( : 13)مادة لرسالة  

.   معا يناالثن أو درع أو تقدير بشهادة الرسالة على المشرفين السادة تكريم ويتم ، تقدير وشهادة الماجستير              

          

  -:  العلمية لرسائلا ألحسن الجامعة لجائزة الترشيح واليات شروط( : 14) مادة  

 بنها جامعة من العلمية درجتها الممنوحة( دكتوراة – ماجستير)المتميزة العلمية الرسائل على الجائزة تمنح

 المقدمة الرسالة على أرخر  جائزة على الحصول للباحث سبق قد يكون أال .  

 للجائزة التقدم تاريخ من سنوات ثالث من أكثر الدرجة منح على ضىم قد يكون أال .  

 لذلك المعد النموذج على الرسالة ترشيح يتم .  

 للجوائز الدائمة اللجنة قبل من المقترحين الثالثة المحكمين ضمن الرسالة على المشرفين من أي ارختيار يتم أال 

 جائزةلل المرشحة الةالرس من نسخ أربعةب الباحث يتقدم  

 

: الفائزين وارختيار التحكيم آليات( : 17) مادة     

 التقديرية الجامعة جوائز فى متبع هو ما العلمية للرسائل الجامعة جوائز تحكيم فى يتبع
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 التقديرية اجلامعة جلائزة حيالرتش مستندات
   1 رقم للنموذج وفقا بيانات استمارة •

  الطلب على قتلص حديثة فوتوغرافية صورة" 2" عدد  •

 " 2" رقم المرفق  للنموذج  وفقا المتقدم من إقرار •

  -: يلي ماك منظمة  للمتقدم  العلمي بالنشاط ملفات" 4" عدد •

  الشرخصية والبيانات الميالد تاريخ به موضحا والوظيفي العلمي بالتاريخ بيان –

 النشر وجهة وتاريخ  هوعنوان البحث في المشتركين أسماء فيها اموضح المنشورة بالبحوث قائمة  –

  المنشور والمجلة  Impact Factor الجودة وعالمة بحث لكل   Citation  أمكن إن واسترخراج  –

 .    Google  موقع في وذلك  H-index  إلى باإلضافة يهاف     

  . فيها االشتراك إثبات مع  بالمؤتمرات بيان –

  . ذلك إثبات مع النشر وهيئات العلمية بالجمعيات بيان –

 "  دكتوراة – ماجستير" المتقدم عليها شرفأ التي العلمية بالرسائل معتمدة قائمة –

 . التدريس كتب غير من الترخصص مجال في العلمية بالمؤلفات بيان –

  . ذلك في االشتراك إثبات مع فيها المشارك البحثية بالمشروعات بيان –

 .  نالها التي التقدير داتشها وكذلك عليها الحاصل والدروع واألوسمة بالجوائز بيان –

  -: يلي ما متضمنا والمجتمعي الجامعي النشاط لبيان ملفات" 4" عدد •

  . بالجامعة القيادية والمناصب اإلنشائية  باألعمال بيان –

  . المجتمع ورخدمة األكاديمية النظم وتطوير إعداد في المساهمات –

 األوراق جميع بان علما العلمي والنشاط واإلنجازات المستندات عليها منسوخ  CD  مدمجة اسطوانة •

  . ترد ال المدمجة واالسطوانة      
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 مستندات الرتشيح جلائزة اجلامعة التشجيعية

( 1)   رقم للنموذج وفقا بيانات استمارة –1       

. الطلب على صقلت حديثة فوتوغرافية صوره 2 عدد -2       

  -:يلي ما متضمنة دمللمتق   للنشاط ملفات أربعة عدد -3     

  – مراتوالمؤت العلمية الجمعيات - ومكانه الميالد تاريخ شامال والوظيفي العلمي بالتدرج بين -أ         

. العلمية والمؤلفات ، واألعمال ، ،الكتب المنشورة بالبحوث قائمة           

    وقت سنوات“ 7” من رأكث الفعلي نشرها على مر قد يكون اال بشرط بحوث“ 7” عدد – ب       

             ، النشر وتاريخ ، النشر ،ومجاالت البحث عنوان بها موضحا قائمة ومرفق لجائزةل التقدم     
.  البحوث فى المشاركين ودور ، البحث فى المشتركين وأسماء    

  دانمي فى منه واإلفادة ، االبتكار نواحي فيها يوضح بحث كل عن مرختصرة نبذة -جـ       

1”  العربية باللغة”    والعملي العلمي التطبيق               

”  الترتيب فى العلمي اإلنتاج لقائمة وفقا ومرتب مرقم” للجائزة المتقدم العلمي اإلنتاج -د          

  . مباشرة بالجامعة الجوائز أمانة إلى المرفقة للنماذج وفقا المطلوبة األوراق ترسل - هـ     
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 العلمية لرسائلا ألحسن الجامعة لجائزة الترشيح مستندات

 (دكتوراة – ماجستير)

 

 "1" رقم ذجوللنم وفقا بيانات استمارة -

 الطلب على تلصق حديثة فوتوغرافية صورة" 2" عدد -

 للجائزة المرشحة الرسالة من نسخ" 4"  عدد -

 

    . مباشرة بالجامعة الجوائز لجنة أمانة ىإل المرفقة للنماذج وفقا المطلوبة األوراق ترسل  -
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(1) رقم نموذج  

الجامعة لجوائز المتقدم بيانات إستمارة  

********** 

 ) بيانات يتم إستيفاؤها بواسطة المتقدم ( 

       - بيانات شرخصية :- 

.......................  العلمى القسم.......................     العمل جهة..................................  -:  االســـــــم               

....... للعام...........     الجائزة نوع...............    الدقيق الترخصص........................      -: العام الترخصص              

.............   الكلية مجلس موافقة تاريخ..................  القسم مجلس قةمواف تاريخ: ...................  الجائزة نوع             

:   ......................................  المحمول: ....................           الفاكس: ......................        التليفون            

.................................................................................................... : .........   االلكترونى البريد            

:   .............................................................................................................  المراسلــة عنوان            

: .....................................   البريد  الرقم.......................................................................    .             

......... : ...........................................................................  الدولى العلمى النشر عند المتداول االسم          

                                                                              إقـــرار 

.... / ........................................................................................................................... انا أقر        

...............   لعام..........................................    مجال فى........................       الجامعة لجائزة المتقدم       

 عليعا نطبقوي قبل من الجائزة على احصل لم والتى صحيحة بياناتها الجائزة لنيل المقدمة المستندات وان للجائزة التقدم شروط على اطلعت قد    
.  للجائزة الترشيح فى حقى يسقط الشروط انطباق عدم اتضاح حالة وفى شروط من ماورد فةكا  

/    /              فى تحريرا        

  الكلية دعمي                                                                                                  المتقدم اسم                           

:       التوقيع                                  

/                       ”     د.ا”                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 صورة شرخصية 
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(2) رقم ذجنمو  

التقديرية  الجامعة جائزة لنيل رشحالم من إقرار  

/   لعـــام  

********** 

 ) بيانات المرشـــــح   ( 

..................................   .......................  -:  االســـــــم            

. : ......................................................... العلميــة الدرجة          

..................................  -: بنها بجامعة استاذ وظيفة شغل تاريخ          

: .....................................  متصلة بصفة الترشيح على السابقة االرخيرة الرخمس سنوات رخالل المرشح بقاء مدة            

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

 ةأجاز أ  أو اإلنقطاع او اإلعارة او مرتب بدون او الزوج لمرافقة رخاصة أجازات اية فى عاليه اليها المشار المدة رخالل اسافر لم        
 نع عاليه إليها المشار سنوات الرخمس رخالل علمى مؤتمر أو تدريبية دورة أو علمية مهمة فى قضيت التى المدة يتجاوز ولم ، أرخر 
.  عام  

/    /              فى تحريرا        

  الكلية عميد                                                                          المرشح اسم                           

:       التوقيع                                  

”           /                 د.ا”                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


