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مادة ( :)1شروط عامة للتقدم للحصول على اجلائزة:
يشرتط للرتشيح ألي من اجلوائز اليت متنحها اجلامعة:
 .5أن يكون املرشح حسن السمعة ،حممود السرية ،ملتزما يف أداء عمله ومسلكه ،طوال مدة عمله
باجلامعة باألخالقيات العلمية واملهنية  ،ومل يصدر ضده حكم تأدييب هنائي ،ومل يوقع عليه أية عقوبة
أثناء اخلدمة ما مل يتم حموها ،وال صدر قرار بفصله من اجلامعة  -وال من سبق وتقدم باستقالة من
اجلامعة ألى سبب من األسباب.
 .0أن تكون مجيع البحوث قد مت نشرها خالل السنوات اخلمس األخرية على أن يكون املتقدم قد أمضى
السنوات الثالث األخرية على األقل جبامعة طنطا.
 .3أن حتمل مجيع البحوث اسم جامعة طنطا.

 .4أن يكون اإلنتاج العلمي للمتقدم إنتاجا رفيعا مبتكرا غري مستقى جزئيا أو كليا من رسائل املاجستري
أوالدكتوراه اليت حصل عليها املتقدم أو يكون قد سبق التقدم هبا لنيل جوائز أخرى من داخل أو خارج
اجلامعة.
 .1أال يكون قد رسب عند التقدم للرتقية لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ بسبب عدم األمانة العلمية.
 .1ال جيوز التقدم ألكثر من جائزة يف نفس الوقت داخل اجلامعة.
 .1ال جيوز التقدم ملن سبق احلصول على نفس اجلائزة من قبل.
مادة ( :)2جائزة اجلامعة التشجيعية
متنح جامعة طنطا جوائز تشجيعية للسادة أعضاء هيئة التدريس جبامعة طنطا سنويا ثالث وعشرون جائزة قيمة كل
جائزة (مخسة آالف جنيه  +شهادة تقدير)
جماالت اجلوائز :
العلوم األساسية
1
العلوم الطبية
2
3
4

4

العلوم الزراعية
العلوم اهلندسية

جائزتان للمتقدمني من كلية العلوم
مثانية جوائز للمتقدمني من كليات الطب ،طب األسنان،
الصيدلة،التمريض (جائزتان لكل كلية)
جائزتان للمتقدمني من كلية الزراعة
جائزتان للمتقدمني من كلية اهلندسة
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5
6
7

العلوم االجتماعية
واإلنسانية
العلوم التجارية
العلوم الرتبوية

أربعة جوائز للمتقدمني من كلييت احلقوق – اآلداب (جائزتان لكل
كلية)
جائزتان للمتقدمني من كلية التجارة
ثالث جوائز للمتقدمني من كليات الرتبية  -الرتبية الرياضية-الرتبية
النوعية (جائزة واحدة لكل كلية)

مادة ( :)3شروط التقدم لنيل جائزة اجلامعة التشجيعية
.1
.2
.3
.4

.5

أن يكون املتقدم من األساتذة املساعدين أو املدرسني العاملني جبامعة طنطا وقت التقدم للجائزة
بشرط عدم مرور أكثر من سبع سنوات اعتبارا من تاريخ شغل الدرجة .
ال جيوز أن يكون قد مضى على نشر اإلنتاج العلمي (أحباث علمية  /معارض فنية) أكثر من مخس
سنوات ميالدية يف أول يناير من عام التقدم.
أن يشتمل اإلنتاج العلمي على مخسة أحباث فقط منها حبث واحد منفرد يف التخصص
جيوز لنيل اجلائزة التقدم باإلنتاج العلمي الذي رقى به بشرط إضافة حبث جديد منشور يف أعلى
 %55من قائمة اجملالت املتخصصة واملفهرسة عامليا حبيث يصبح امجاىل األحباث املقدمة مخسة
أحباث فقط.
يُشرتط للحصول على هذه اجلائزة أن يكون متوسط احلد األدىن للتقييم اإلمجاىل للجائزة اليقل عن
( %75عدلت مبوافقة جملس اجلامعة يف .)2514/11/35

مادة (:)4جائزة اجلامعة التقديرية
متنح جامعة طنطا للسادة أعضاء هيئة التدريس جبامعة طنطا جوائز تقديرية سنويا على النحو التايل( -:مخس جوائز
تقديرية قيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه  +شهادة تقدير)
جماالت اجلوائز :
 .5العلوم لساسسة
 .2العلوم الطبية
 .3العلوم اهلندسية

جائزة واحدة
جائزة واحدة
جائزة واحدة
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 .4العلوم االجتماعية واإلنسانيةوالرتبوية جائزة واحدة للمتقدمني من كليات احلقوق ،التجارة  ،الرتبية،
 .5العلوم الزراعية

اآلداب ،الرتبيةالرياضية ،الرتبية النوعية
جائزة واحدة

مادة ( :)5شروط التقدم لنيل جائزة اجلامعة التقديرية :
.1
.2
.3
.4

أن يكون قد أمضى مخس سنوات على األقل يف وظيفة أستاذ بشرط قضاء السنوات الثالث السابقة على
الرتشيح باجلامعة .
أن يكون صاحب مدرسة علمية وأشرف على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه
يف حالة التقدم مبعارض فنية كإنتاج علمي جيب أن تستوىف شروط اإلعالن املسبقة عنها واملوثقة وتنظريها
وحتكيمها من خالل تقدمي تقرير أو تقارير من ثالث حمكمني.
جيب أن يكون قد ألف أو شارك يف تأليف كتبا مرجعية هلا أرقام إيداع مسجلة ومنشورة يف دور نشر
متخصصة أو حبوثا مرجعية منشورة يف دوريات علمية متخصصة .

مادة ( :)6معايري التقييم جلائزة اجلامعة التقديرية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

6

يفضل أن يكون قد توىل أحد املناصب اإلدارية أو العامة.
أن يسجل حمرك البحث استشهادات  Citationللمرشح ،ويستثىن من ذلك البحوث املنشورة باللغة
العربية.
املشاركة الفعالة يف مؤمترات أو ندوات علمية ذات قيمة علمية وأكادميية علي املستوي الدويل أواإلقليميأو
احمللي (مشاركاببحث أو متحدثا رئيسيا يف املؤمتر)
احلصول علي منح حبثية أو بينية أو متويل خارجي لألحباثأو املشاركة يف أحباث مشرتكة مع جامعات أو
مراكز حبثية معروفة
تقييم اإلنتاج العلمي لباحثني ( ضمن إجراءات جلان الرتقيات ) أو حتكيم (تقييم) حبوث ودراسات
للنشر يف جمالت علمية حمكمة  ،أو عضوية هيئة حترير جمالت علمية مرموقة
املشاركة يف بناء جيل من الباحثني من خالل تعدد اإلشراف علي رسائل املاجستري والدكتوراه  ،أوإنشاء
جمموعات حبثية وأن يكون صاحب مدرسة أو رؤية مميزة يف جمال ختصصه
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 .7املشاركة يف تأليف أو ترمجة كتب مرجعية منشورة و مستخدمة علي نطاق واسع من قباللباحثني
واملهتمني مبجال التخصص من املهنيني
 .8يفضل أن يكون لديه براءة اخرتاع أو حائز علي جوائز علمية من هيئات أو مؤسسات.
حتديد النسبة املئوية للتقييم:
 النشر العلمي () %55
 يفضل أن يكون قد توىل أحد املناصب اإلدارية أو العامة
 أن يسجل حمرك البحث استشهادات  Citationللمرشح ،ويستثىن من ذلك البحوث املنشورة
باللغة العربية ()%5
 املشاركة الفعالة يف مؤمترات أو ندوات علمية ذات قيمة علمية وأكادميية علي املستوي الدويل أو
اإلقليمي أو احمللي (مشاركا ببحث أو متحدثا رئيسيا يف املؤمتر) () %15
 احلصول علي منح حبثية أو بينية أو متويل خارجي لألحباث أو املشاركة يف أحباث مشرتكة مع
جامعات أو مراكز حبثية معروفة () %15
 تقييم اإلنتاج العلمي لباحثني (ضمن إجراءات جلان الرتقيات) أو حتكيم (تقييم) حبوث ودراسات
للنشر يف جمالت علمية حمكمة ،أو عضوية هيئة حترير جمالت علمية مرموقة () %15
 املشاركة يف بناء جيل من الباحثني من خالل تعدد اإلشراف علي رسائل املاجستري والدكتوراه ،أو
إنشاء جمموعات حبثية وأن يكون صاحب مدرسة أو رؤية مميزة يف جمال ختصصه () %15
 املشاركة يف تأليف أو ترمجة كتب مرجعية منشورة و مستخدمة علي نطاق واسع من قبل الباحثني
واملهتمني مبجال التخصص من املهنيني () %5
 يفضل أن يكون لديه براءة اخرتاع أو حائز علي جوائز علمية من هيئات أو مؤسسات.
 متوسط احلد األدىن للتقييم اإلمجايل للجائزة التقديرية ال يقل ( %75عدلت مبوافقة جملس اجلامعة يف
.)2514/11/35
مادة ( :)7جائزة التميز يف األداء اجلامعي العام
متنح جائزة التميز للسادة أعضاء هيئة التدريس األساتذة املتميزين يف األداء التدريسي والبحث العلمي وخدمة
اجلامعة واجملتمع (يف اجملاالت الثالثة جمتمعة)وعددها جائزتان قيمة كل جائزة (مخسة عشر ألف جنيه  +شهادة
تقدير) ،وال جيوز اجلمع بني جائزة التميز وأي جائزة أخري.
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مادة ( :)8معايري التقدملجائزة التميز يف األداء اجلامعي(التدريس والبحث العلمي وخدمة اجلامعة واجملتمع)
ُمتنح اجلائزة للسادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس الذين امضوا مخس سنوات علي األقل يف درجة أستاذ .وفيما
يلي معايري تقييم األداء يف كل جمال من اجملاالت الثالثة:
أوال :معايري تقييم األداء يف جمال التدريس واألنشطة التدريسية:
جيب أن يكون املتقدم للجائزة قد أسهم وبشكل متميز جدا يف تطوير التدريس واملناهج أو الربامج الدراسية ،وان
يكون إلسهاماته انعكاسات اجيابية على مستوى الكلية واجلامعة وان يكون هلا مردود اجيايب على مستوى الطالب
التعليمي.
ومن دالئل ذلك:
 استخدام طرقوأساليب تدريس حديثة ومبتكرة  ،مبا يف ذلك التوظيف الفعال للتكنولوجيا ىف التعليم
.
 توثيق العملية التدريسية بأسلوب منهجي ،مبا يف ذلك أعداد وتطوير خطط املقررات وكيفية حتقيق
خمرجاهتا التعليمية.
 املشاركة يف تطوير الربامج التعليمية واملناهج واملقررات الدراسية .استخدام وسائل وتقنيات حديثة
ومنوعة للتقومي وتوظيفها لتدعيم تعلم الطالب واالرتقاء باملخرجات التعليمية
 املشاركة يف دورات التنمية املهنية واإلسهام يف برامج التنمية البشرية ألعضاء هيئة التدريس والفئات
املعاونة
 تأليف أو ترمجة كتب دراسية منشورة لدي دور نشر معروفة وذات مسعة طيبة
 اإلشراف علي مشروعات التخرج واألنشطة املعملية والتدريبات العملية
 أن ينال تقديرات مرتفعة – مقارنة بزمالئه يف الكلية واجلامعة – يف تقييم الطلبة واملقررات اليت قام
بتدريسها خالل السنوات الثالث األخرية
 اجيابية املشاركة يف أعمال االمتحانات والكنرتوالت
ثانيا  :معايري تقييم اإلنتاج العلمي واألداء البحثيواألنشطةاإلبداعية:
جيب أن يقدم املرشح (األستاذ) األدلة اليت تؤكد الطابع املتميز إلنتاجه العلمي أو نشاطه اإلبداعي ،ومدي تأثري
هذا اإلنتاجوإسهامه يف تطوير املعرفة العلمية ( )Sci. knowيف جمال ختصصه .
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ومن دالئل ذلك:
 نشر( مخسة ) أحباث يف جمال التخصص خالل السنوات اخلمس األخرية
 أن يكون النشر يف جمالت ( دوريات ) حمكمةومرموقة دوليا يف جمال التخصص (ثالثة من هذه
األحباث -علىاألقل -تكون منشورة يف أعلي  %55من قائمة اجملالت املتخصصة املفهرسة) .يف
حالة النشر باللغة العربية ،فيشرط أن تكون ثالثة من األحباث  -علي األقل  -منشورة يف أعلي
 %25من قائمة اجملالت املتخصصة ،وفقا ملعايري اللجان العلمية الدائمة يف التخصص.
 املشاركة الفعالة يف مؤمترات أو ندوات علمية ذات قيمة علمية وأكادميية علي املستوي الدويل
أواإلقليميأو احمللي (مشاركاببحث أو متحدثا رئيسيا يف املؤمتر)
 احلصول علي منح حبثية أو بينية أو متويل خارجي لألحباثأو املشاركة يف أحباث مشرتكة مع جامعات
أو مراكز حبثية معروفة
 تقييم اإلنتاج العلمي لباحثني (ضمن إجراءات جلان الرتقيات) أو حتكيم (تقييم) حبوث ودراسات
للنشر يف جمالت علمية حمكمة ،أو عضوية هيئة حترير جمالت علمية مرموقة
 املشاركة يف بناء جيل من الباحثني من خالل تعدد األشراف علي رسائل املاجستري
والدكتوراه،أوإنشاء جمموعات حبثية وأن يكون صاحب مدرسة أو رؤية مميزة يف جمال ختصصه.
 املشاركة يف تأليف أو ترمجة كتب مرجعية منشورة و مستخدمة علي نطاق واسع من قبل الباحثني
واملهتمني مبجال التخصص من املهنيني
 من املمكن أن يكون لديه براءة اخرتاع أو حائز علي جوائز علمية من هيئات أو مؤسسات
ثالثا  :معايري تقييم األداء يف جمال خدمةاجلامعة واجملتمع
لكي يكون املرشح متميزا يف هذا اجملال ،ينبغي أن تكون مسامهته فعالة ومؤثرة إيل حد بعيد يف اجلامعة واجملتمع ،مبا
يف ذلك جمال ختصصه األكادميي واملهين
ومن دالئل ذلك :
 املشاركة يف أعمال اللجان املختلفة علي مستوي اجلامعة أو الكلية أوالقسم ،واليت هتتم بتعديل
وتطوير اللوائح والنظم اجلامعية ومشروعات التطوير.
 اإلسهام يف أعداد وختطيط وتنفيذ األنشطة اخلاصة بالتنمية البشرية (املهنية) املستمرة ألعضاء هيئة
التدريس والعاملني باجلامعة .
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 املشاركة الفعالة يف أنشطة حتقيق اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي للكلية أواجلامعة.
 املسامهة يف أنشطةاألسر واجلماعات والفعاليات الطالبية اليت تستهدف بناء شخصية الطالب
اجلامعي .
 املشاركة فيأنشطة الوحدات ذات الطابع اخلاص باجلامعة  ،أوإدارة مشروعات أو معامل أو برامج .
 املشاركة يف أنشطة اللجان التابعة للمؤسسات واجلمعيات املهنية علي املستوي احمللي أواإلقليميأو
الدويل ذات العالقة مبجال التخصص .
 تقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال التخصص للمؤسسات واملراكز املهنية يف اجملتمع ،وتنظيم ورش
عمل مهنية أو برامج تدريب خارج نطاق اجلامعة.
 املشاركة يف األعمال التطوعية خلدمة اجلامعة أواجملتمع.
 متوسط احلد االدىن للتقييم االمجاىل جلائزة التمييز ال يقل عن ( %85عدلت مبوافقة جملس اجلامعة
يف .)2514/11/35
مادة ( :)9جائزة أفضل أداء مؤسسي
جائزة واحدة قيمتها ثالثون ألف جنيه فقط ال غري وشهادة تقدير (متنح ألفضل أداء مؤسسي للكلية ذات األداء
املؤسسي املتميز ويتم صرف عشرون ألف منها لتطوير وحتديث املؤسسة وعشرة أالف مكافآت) وُمتنح هذه اجلائزة
للكليات اليت تظهر أداءا مؤسسيا متميزايف جماالت األنشطة البحثية واخلدمات الطالبية وخدمة اجملتمع والنظام
اإلداري وميكن أن تشارك الكلية بقسم واحدأو بكامل أقسامهاوتصرف مبعرفة اإلدارة.
مادة ( :)15معايري تقييم األداء املؤسسي
.1
.2
.3
.4

األنشطة البحثية.
خدمة اجلامعة واجملتمع.
اخلدمات الطالبية.
جودة النظام االدارى.

املعيار األول :النشاط البحثي للكلية
 عدد املشروعات اليت حصلت عليها الكلية (من جامعة طنطا – من خارج اجلامعة)
 عدد براءات االخرتاع اليت مت احلصول عليها بالكلية
01
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 عدد اجلوائز احمللية أو الدولية اليت مت احلصول عليها بالكلية
 استخدام برامج أو معامل لدعم وتطوير البحث العلمي بالكلية
 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي عن طريق جلان موثقة بالكلية
 عدد الكتب املرجعية برقم إيداع لدور النشر املعرتف هبا حمليا أو دوليا
 عدد األحباث املنشورة بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية :
 نسبة النشر احمللي
 نسبة النشر الدويل
 نسبة الباحثني النشطاء بالبحث العلمي بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 تنوع برامج الدراسات العليا بالكلية
 متوسط املدة اليت يستغرقها طالب الدراسات العليا للحصول علي املاجستري والدكتوراه
 عقد مؤمترات علمية وندوات أو ورش عمل حبثية بالكلية .
 وجود جملة علمية حمكمة بالكلية
 وجود قاعدة بيانات إلكرتونية لبيانات الدراسات العليا والبحوث بالكلية
 مدي تعاون الكلية مع أي مؤسسة أخري داخل أو خارج اجلامعة
 عدد الدعوات لألساتذة الزائرين من وإيل الكلية وفاعلية تنفيذ الربامج
املعيار الثاين :اخلدمات الطالبية
 سرعة إعالن نتائج االمتحانات وتنوع وسائل إعالهنا
 وجود وسائل متنوعة لتحقيق تفاعل الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس
 مدي رضاء الطالب علي اخلدمات املقدمة هلم من خالل استبيانات وحدة اجلودة بالكلية
 آلية تفاعل املؤسسة مع الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
 مدي رضاء الطالب عن توفر املراجع العلمية
 عدد األنشطة الطالبية املفعلة بالكلية
 املشاركة يف مسابقات حملية أو دولية
 وجود آلية للتعامل مع شكاوي ومقرتحات الطالب
 تنوع الربامج الرتفيهية
 تنوع برامج التدريب وتوجيه مهين للطالب
 نسبة النجاح يف السنوات الثالث األخرية
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املعيار الثالث:خدمة اجملتمع
 عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف خدمات مهنية خارج اجلامعة
 اجناز مشروعات علمية حمددة خدمت اجملتمع
 عمل قوافل طبية للتوعية بأنواعها
 عمل ندوات ومؤمترات عامة.
 وجود وحدات ذات طابع خاص خلدمة اجملتمع بالكلية
 مدي مشاركة األطراف املستفيدة يف أنشطة واختاذ القرار بالكلية
املعيار الرابع :فعالية النظام اإلداري
 االلتزام باجلودة والعمل علي حتقيقها
 مدي استخدام الكفاءات البشرية واملادية لتحقيق أهداف الكلية
 وجود آليات حمددة للنظافة العامة والصيانة الدورية ملباين الكلية
 اجيابية التعامل مع املخاطبات الواردة من اجلامعة للكلية بناءا علي تقييم إدارة اجلامعة
 التزام املوظفني والعمال باملواعيد (حضور  -انصراف) من خالل زيارات ميدانية مفاجئة
 وجود آليات حمدودة للتعامل مع الكوادر
 وجود موقع متميز للكلية به كل بيانات الكلية
 وجود موقع الكرتوين للكلية علي موقع اجلامعة (ويتم االستعانة بتقرير من السيد مدير مركز اجلودة
باجلامعة عن موقف الكلية)
 يقوم بتقييم هذه اجلائزة جلنة عليا مشكلة من األستاذ الدكتور  /رئيس اجلامعة والسادة النواب كما ميكن
االستعانة بنواب ورؤساء جامعة طنطا السابقني (االستعانة بأعضاء من اخلارج)
 يف حالة املنافسة بني الكليات ووجود أحد احملكمني عليها من الكليات التابع هلا جيب عليه أن يتنحى
من اللجنة
 الدرجة الكلية للتقييم  455درجة توزع كاآليت:
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اخلدمات الطالبية  85درجة بنسبة %25من إمجاىل الدرجة
األنشطة البحثية  125درجة بنسبة %35من إمجاىل الدرجة
خدمة اجلامعة واجملتمع  125درجة بنسبة %35من إمجاىل الدرجة
مقاليد النظام االداري  85درجة بنسبة  %25من إمجاىل الدرجة
احلد األدىن للجائزة ال يقل عن .%75
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مادة ( :)11جائزة النشر الدويل:
متنح هذه اجلائزة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي أن يكون البحث قد مت نشرهفي دورية علمية
متخصصة هلا معامل تأثري( )Impact Factorطبقا للشروط اآلتية:
 .1يتقدم صاحب البحث بطلب باسم السيد أ.د /رئيس القسم العلمي بالكلية التابع هلا السيد عضو هيئة
التدريس مرفقا به :
 نسخة من البحث
 ما يفيد إلقاء البحث يف الكلية التابع هلا يف لقاء عرض األحباث الدوري هبا من أحد املؤلفني
للبحث
 .2جيوز التقدم بأحباث مت إجراؤها خارج الوطن على أن حتمل اسم جامعة طنطا يف موقع الصدارة
 .3تصرف قيمة اجلوائز هلذه البحوث من بند 15/3
 .4حتديد اجلائزة املالية اخلاصة هبذا النوع من اجلوائز علي النحو التايل-:
 البحث الذي مت نشره يف جملة دولية من أفضل  %25يف التخصص يصرف ()4555جنيه
 البحث الذي مت نشره يف جملة دولية من أفضل %26حيت %55يف التخصص يصرف
( )3555جنيه
 البحث الذي ينشر يف جملة دولية أقل  %55يف التخصص يصرف ( )2555جنيه
 البحث الذي مت نشره يف جملة الـ  Scienceأو الـ  Natureيصرف  25ألف جنيه
 هـ.تقسم اجلائزة املالية بالتساوي علي أعضاء الفريق البحثي لكل حبث
مادة ( :)12األوراق املطلوبة للتقدم جلوائز اجلامعة (عدا النشر الدويل)
.1
.2
.3
.4

طلب التقدم .
صورتان فوتوغرافيتان حديثتان.
بيان حالة متضمنا بيان بالتدرج العلمي والوظيفي معتمدامن الكلية.
عدد ( )4ملفات متضمنة :
 قائمة اإلنتاج العلمي (وتشمل على عناوين البحوث املنشورة وتاريخ ومكان النشر).
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 نبذة خمتصرة عن كل حبث يوضح فيها نواحي االبتكار واإلفادة منه يف ميدان التطبيق العلمي
والعملي .
 قائمة اإلشراف على الرسائل العلمية اليت منحت وكذلك اجلارية معتمدة من الكلية.
 قائمة املشروعات والبحوث التطبيقية اليت شارك فيها املتقدم ويشرتط التقدم مبا يثبت تطبيقها
يف إحدى اجلهات البحثية وان يكون دور املتقدم فيها واضحا.
 األنشطة اليت متت هبدف تطوير العملية التعليمية والبحثية باإلضافة إىل الكتب واألعمال
واملؤلفات التعليمية املتعددة .
 األنشطة اليت متت هبدف تنمية اجملتمع والبيئة.
 سجل الوظائف القيادية.
 مراجعة امللفات قبل ارساهلا للمحكمني.
 ارسال خطابات سرية جلميع املتقدمني للجوائز موضحا هبا بيان الدرجات اخلاصة لكل متقدم
طبقا لنوع اجلائزة والتقرير الوارد من السادة احملكمني.
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