
   متطلبات التقدم ) للمجاالت االنسانية واالجتماعية (
 

 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان. 
 -ملفات تتضمن ما يلي: 6عدد 
   http://www.gsrd.cu.edu.egاستمارة التقدم وفقاً للنموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني: -
 للمتقدم معتمدة من الكلية           السيرة الذاتية -
 :ألبحاث العلمية المنشورة دولياً فى باقائمة معتمدة من الكلية  -

 Impact Factor ولها Thomsonمجالت ضمن تصنيف  -أ
 Impact Factorوليس لها  Thomsonمجالت ضمن تصنيف  -ب
 (. A,B,C قواعد البيانات األوروبية و لها تصنيف )مجالت غير مدرجة ضمن  -ج
 أو تصنيف. Impact Factorجالت غير غير مدرجة ضمن قواعد البيانات السابقة و ليس لها م -د
 .اقليمياً محلياً وألبحاث العلمية المنشورة باقائمة معتمدة من الكلية  -
( خالل الخمس Full Paperجوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية: يتم تقديم البحوث المنشورة دولياً )لبالنسبة  -

 وات السابقة لتاريخ التقدم لتلك الجوائز .سن
 فى حالة عدم أستكمال المستندات المقدمه يمنح المقدم فرصة أسبوع ألستكمال أوراقه. -
وفى حال ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة سيتم أستبعاد أوراق المتقدم لنيل الجائزة بعد المراجعة من االدارة العامة  -

 . للبحوث و المكتب الفنى للقطاع
 إنشاء معامل  -تمويل انشطة ودراسات بحثية –قائمة معتمدة بالمدرسة العلمية تتضمن استحداث مجال بحثي  -
 قائمة معتمدة باإلشراف على الرسائل العلمية ) يستثنى من هذا المتقدم لجائزة الجامعة التشجيعية(.  -
او مقال  Posterث أو ــشارك ببحـأو م قائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة بها كمتحدث -

 منشور .
 قائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية واالنضمام لهيئات نشر دولية ودورة بها . -
 قائمة بالمؤلفات من غير كتب التدريس ) مـاعـدا الجائـزة التشجيعيــة (. -
الترجمة اواالشارة الى مؤلفاته  -والثقافية ) حركة الترجمة قائمة معتمدة باالنجازات فى مجال اثراء الحياة العلمية  -

كتابات ومقاالت علمية  –استحداث وحدات علمية بحثية  –انشاء وتحرير مجالت علمية  –فى اللغات االخرى 
 بوسائل االعالم ( .

المشاركة فى   – برامج دراسية مستحدثة –قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية )نظام ساعات معتمدة  -
 الجودة واالعتماد ( .

 الحــى (  –قائمـه معتمـده بانشطـة خدمـة المجتمـع وتنمية البيـئه على مستـوى )المحافظــة  -
 الكلية ( . -الجــامعة  -قائمة معتمدة بالوظائف القيادية ) الدولـــة   -
 للتقدم الى جائزة من جوائز الجامعة.أسطوانة مدمجة تحتوى على نسخة إلكترونية لجميع األوراق المطلوبة  -
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  متطلبات التقدم ) للمجاالت العلمية ( 
 

 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان. 
 ملفات تتضمن ما يلي: 6عدد 
   du.eghttp://www.gsrd.cu.e استمارة التقدم وفقاً للنموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني: -
 السيرة الذاتية للمتقدم معتمدة من الكلية           -
ال اًَ  بها تبعيته لجامعة القاهرة )العلمية المنشورة دولياً للمتقدم موضح باألبحاثقائمة معتمدة من الكلية  -

ح قرين كل بحث البيانات االتية ( ويوضاو النشر باالمؤتمرات الدولية Abstractاو  Posterتضمن االبحاث 
:- 
- Citation index   من موقعScopus 
- Impact Factor للمقالة من موقع(ISI ) Thomson  

 (ISSN)الترقيم الدولى للمجلة المنشورة بها المقالة 
H-index  لمجمل االنتاج العلمى المتقدم 

 المنشورة محلياً وإقليمياً.العلمية  باألبحاثقائمة معتمدة  -
خالل  (Full Paper)علمي والتشجيعية: يتم تقديم البحوث المنشورة دولياً جوائز الجامعة للتفوق اللبالنسبة  -

 الخمس سنوات السابقة لتاريخ التقدم لتلك الجوائز .
 فى حالة عدم أستكمال المستندات المقدمه يمنح المقدم فرصة أسبوع ألستكمال أوراقه. -
قدم لنيل الجائزة بعد المراجعة من وفى حال ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة سيتم أستبعاد أوراق المت -

 االدارة العامة للبحوث و المكتب الفنى للقطاع .
 إنشاء معامل ( -تمويل مشروعات بحثية –قائمة معتمدة بالمدرسة العلمية تتضمن ) استحداث مجال بحثي  -
الجهات  –جهة التمول  –قائمة معتمدة بالمشروعات البحثية التطبيقية )كباحث اساسى او مشارك  -

 المستفيدة بها وما يفيد التوسع التطبيقى لهذه المشروعات او النتائج التطبيقية القابلة للتسويق .
 معة التشجيعية(. قائمة معتمدة باإلشراف على الرسائل العلمية ) يستثنى من هذا المتقدم لجائزة الجا -
او  Posterقائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة بها كمتحدث أو مشارك ببحث أو  -

 مقال منشور .
 قائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية واالنضمام لهيئات نشر دولية ودورة بها . -
 الجائـزة التشجيعيــة (.قائمة بالمؤلفات من غير كتب التدريس ) مـاعـدا  -
الجودة   –برامج دراسية مستحدثة  –قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية )نظام ساعات معتمدة  -

 واالعتماد ( 
 الحــى (  –قائمـه معتمـده بانشطـة خدمـة المجتمـع وتنمية البيـئه على مستـوى )المحافظــة  -
 الكلية ( . -الجــامعة  -لدولـــة قائمة معتمدة بالوظائف القيادية ) ا  -
يرفق أسطوانة مدمجة تحتوى على نسخة إلكترونية لجميع األوراق المطلوبة للتقدم الى جائزة من جوائز  -

 الجامعة.
 بالنسبة لجوائز الجامعة لالختـراع : -
فى حالة وجود جهة منفـذة  يتم تقديم شهادات براءة االختراع المعتمدة من جهة محلية أو دولية وكذلك العقد واالتفاق  

 لالختراع.
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 الشروط الواجب توافرها فى المتقدم 
 

 أوالً: شروط عامة : 
 

أعضاء مجلس جامعة القاهرة أثناء توليهم مناصبهم اإلدارية أن يتقدموا وال يجوز لكل من أعضاء مجلس الجوائز  (1
 ألي من جوائز الجامعة.

كثر من جائزة من جوائز ال (2  جامعة فى ذات العام.ال يجوز التقدم أل
 يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند التقدم لنيل الجائزة. (3
 أن يكون المتقدم قائماً بواجباته الوظيفية بجامعة القاهرة عند التقدم لنيل الجائزة. (4
ي أن ال يتضمن اإلنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جـوائز الجامعـة إنتاجـاً سـبق للمتقـدم أن حصـل بموجبـه علـ (5

 وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك.جائزة محلية أخري سواء من الجامعة أو خارجها 
في حالة نيل المتقدم بذات اإلنتاج العلمي في نفس العام أحد جوائز الدولة باإلضافة إلـي أحـد جـوائز الجامعـة  (6

 عليه التنازل عن أحداهما وعلي المتقدم تقديم إقرار بذلك. 
 

 : : جوائز التميزثانياً
 

وأن يكـون قـد أمضـى بالجامعة، العاملين والمتفرغين وغير المتفرغين أن يكون المتقدم من بين السادة األساتذة  (1
 درجة أستاذ. فيعلى األقل بجامعة القاهرة  ةعشر سنخمسة 

 جامعة القاهرة. باسموتنمية المجتمع  العلميأن يكون قد قام بأعمال لتطوير التعليم والبحث  (2
 األجيال المتتالية. فيعلمية وبحثية ذات اتجاه متميز، ولها أثر واضح  درسةصاحب مأن يكون  (3
 . (سابقاً مبارك) النيل جائزةأال يكون قد سبق له الحصول على  (4

 

 : : الجوائز التقديريةثالثاً
 

، وأن يكون قد أمضى عشر سنوات على األقـل بجامعـة أن يكون المتقدم من بين السادة األساتذة بجامعة القاهرة (1
 .جة أستاذالقاهرة في در

ولـه مدرسـة علميـة ، جامعة القـاهرة  باسمتطوير الجامعة علمياً وأكاديمياً وخدمة المجتمع  فيأن يكون قد ساهم  (2
 المواقع القيادية. فيوبحثية متميزة و له إنجاز 

 أو جائزة الدولة التقديرية   (سابقاً مبارك) النيل إال يكون قد سبق له الحصول على جائزة (3
 

 : و الجوائز التشجيعيةالتفوق العلمي  : جوائزرابعاً
 

بين السادة األساتذة واألساتذة المساعدين ) لجائزة التفوق العلمي ( أو مـن بـين األسـاتذة أن يكون المتقدم من  (1
 .المساعدين والمدرسين )للجائزة التشجيعية(

 جامعة القاهرة. باسممتميز  علمي بإنتاجأن يكون قد ساهم  (2
سواء من الجامعة  ،أخرىية ـمحلل بموجبه على جائزة ـدم أن حصـق للمتقـسب اًـإنتاج العلمياج ـن اإلنتـأال يتضم (3

 .خارجها أو 
 

 : جوائز االختـــراع: خامساً
 

 .بين السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرةأن يكون المتقدم من  (1
 .حاصالً على براءة االختراع )محلياً ـ دولياً(أن يكون  (2
 .ختراع مع جهة محلية أو دوليةبدء اتخاذ إجراءات تطبيق اال (3


