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 ل الكلياث / عميذ ك  ا.د مذيش مكخب العيذالعيذ ألاظخار

 ت ... وبعذ،ه  طيبيجح
 

الدصةجيعيت ( مً الئحت جىائض الجامعت حعلً الجامعت عً فخح باب الخقذم لجىائض الجامعةت 2هدششف باإلحاطت بأهت طبقا لىظ اإلاادة )  

والخقذيشيةةةةت والخملةةةة  العلةةةةةا وجةةةةائضة الجامعةةةةت دفػةةةةل سظةةةةالت ماجعةةةةخلا وديخةةةةىسال واليشةةةةش العلةةةةةا وجةةةةائضة الخملةةةة  ؤلاداس  للعةةةةام الجةةةةام    

 -كالخال  : 12/2/0202حتى  23/22/0202ابخذأ مً  0202/0202

: جىائض الجامعت الخقذيشيت والدصجيعيت والخمل  العلةا و أفػل سظالت 
ً
 -ماجعخلا و ديخىسال ف  املجاالث الخاليت :أوال

 العلوم الهندسية وعلوم الحاسب -2    العـلــوم األساسية    -1
 العلــــوم الـزراعـــية-4   العلوم الطبية والصيدلية      -3
 اآلداب(. –التجارة -التربية النوعية -التربية الرياضية -العلوم التربوية واإلنسانية واالجتماعية والتجارية وتشمل كليات)التربية -5

: جىائض الجامعت لليشش العلةا : 
ً
 لجميع أعػاء هيئت الخذسيغ بالجامعت والهيئت اإلاعاوهت . -زاهيا

: جائضة الجامعت للخمل  الاداسي: 
ً
 لجميع العادة اإلاىظفلن بالجامعت . -زالثا

 :
ً
 العلةا ( الخمل   –جقذيشيت  –الششوط العامت للخقذم لجىائض الجامعت )حصجيعيت سابعا

        .يجب أال يكىن قذ وقعذ على اإلاخقذ م حكم جأديبا نهائي ف  جشيمت مخلت بالششف وألاماهت العلميت أو عقىباث جىائيت 

 .يجب أن يكىن اإلاخقذم على قيذ الحياة عىذ الخقذم لىيل الجائضة 

 ؤلاداسيت أن يخقذمىا د  مً هزل الجىائض. ال يجىص دعػاء مجلغ جامعت يفش الشيخ أزىاء جىليهم مىاضبهم 

 .ال يجىص د  مخقذم الحطىل على أ  مً هزل الجىائض أيثا مً مشة 

 .ال يجىص الخقذم بزاث ؤلاهخاج العلةا ديثا مً جائضة أو أيثا مً جهت داخل الذولت ف  راث العام للحطىل عل  دسجاث أو جىائض علميت 

  بةةةان ألابحةةار اإلاقذمةةةت للحطةةةىل علةةى الجةةةائضة لةةةم جكةةىن مقذمةةةت مةةةً قبةةل للحطةةةىل علةةةى جشقيةةت لذسجةةةت علميةةةت   إقةةشاس مةةةً الباحةةة  اإلاخقةةذم للجةةةائضة

 يكىن ؤلاقشاس واضح وضشيح                        

 مةةً هفةةغ  إقةةشاس مةةً الباحةة  اإلاخقةةذم لىيةةل جةةائضة الجامعةةت الخقذيشيةةت والدصةةجيعيت بةةان الجةةائضة لةةم جمةةىح لةةه مةةً قبةةل وال ظةةب  حطةةىله علةةى جةةائضة

 اإلاعخىي أو اإلاعخىي ألاعلى                      

 إقةةشاس مةةً الباحةة  اإلاخقةةذم لىيةةل جةةائضة الجامعةةت دفػةةل سظةةالت ماجعةةخلا أو ديخةةىسال بأهةةه لةةم يحطةةل علةةى اي جةةىائض محليةةت أو دوليةةت عةةً الشظةةالت 

 اإلاقذمت .      

  ًجىائض الجامعت وجشجيبها مً ألاقل إلى ألاعلى هةى )الدصةجيعيت، الخقذيشيةت، الخملة  ال يجىص إلاً ظب  حطىله عل  جائضة أعل  التاشح لجائضة أقل م

 العلةا(.

 آلاجيت:أسبعت ملفاث معخىفاة جحخى  ف  إحذاها عل  أضل ألاوساق  اإلاعدىذاث اإلاطلىبت -

 به هىع  -1
ً
افقت مجلس ا القعم والكليت مىضحا  الجائضة اإلاخقذم لها .اظديفاء طلب الخقذم للجائضة بعذ الحطىل عل  مى

 ( ضىسة شخطيت حذيثت .0عذد ) -0

 بيان حالت وظيفيت معخمذة مً الكليت. -1

 العلاة الزاجيت معخمذة مً الكليت . -2

 البحةةىر اإلايشةةةىسة والشظةةةائل العلميةةةت التةةةا أبةةشف عليهةةةا والتةةةا أجلةةة ث مةةع اإلا لفةةةاث العلميةةةت واليشةةةاط الجةةةام    -5
ً
مجمةةل ؤلاهخةةةاج العلةةةةا بةةةاممل

والثقةةةاف  للمششةةةح ومةةةا أدال للجامعةةةت وللمجخمةةةع مةةةً خةةةذماث علميةةةت ومجخمعيةةةت مىضةةةح فيهةةةا ألابحةةةار التةةةا يشيةةةذ الخقةةةذم  هةةةا لىيةةةل إحةةةذي الجةةةىائض 

 كل منها واإلاىطىص عليها ف  الئحت جىائض الجامعت الخىفيزيت حعب بشوط 

 أظطىاهت مذمجت جحخىي على وسخت إلكتاوهيت لجميع ألاوساق اإلاطلىبت للخقذم د  جائضة مً جىائض الجامعت -4
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افشها   : جامعت الخقذيشيتالجائضة لاإلاخقذم  ف الششوط الىاجب جى

  ظىىاث على ألاقل بجامعت يفشالشيخ ف  دسجت أظخار خمغجمىح الجائضة دظاجزة الجامعت الزيً أمػىا. 

  أن يكةةىن اإلاششةةح علةة  سأط العمةةل حةةال الخقةةذم للجةةائضة وقتةة ا الخمةةغ ظةةىىاث ألاخلةةاة بطةةفت مخطةةلت بالجامعةةت ويعةةدثجا مةةً هةةزل اإلاةةذة

 .أو وطىيت فتااث وجىدل بمهمت علميت

  قةةذ أدي للجامعةةت وللةةىطً خةةذماث علميةةت واضةةحت ولةةه مذسظةةت علميةةت مخملةة ة وبحةةىر علميةةت مبخكةةشة وميشةةىسة بمجةةملث أن يكةةىن اإلاششةةح

 الخملةةةة  فةةةة  الخةةةةاسيخ العلةةةةةا والةةةةىظيفي واإلا لفةةةةاث العلميةةةةت وألاعمةةةةال الخأظ عةةةةيت التةةةةا جػةةةةي  إلةةةة  الجامعةةةةت أو الكليةةةةت 
ً
مخملةةةة ة ويشةةةةمل أيػةةةةا

 يش العلةا والقىمي والذول  للمششح .واليشاط الجام   والثقاف  ودالئل الخقذ

 ال جمةةةةةةةةةةةةةةةىح الجةةةةةةةةةةةةةةةائضة لاظةةةةةةةةةةةةةةةخار أيثةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةً مةةةةةةةةةةةةةةةشة وال جمةةةةةةةةةةةةةةةىح لاظةةةةةةةةةةةةةةةخار الةةةةةةةةةةةةةةةز  ظةةةةةةةةةةةةةةةب  حطةةةةةةةةةةةةةةةىله علةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةائضة مةةةةةةةةةةةةةةةً هفةةةةةةةةةةةةةةةغ اإلاعةةةةةةةةةةةةةةةخىي أو 

 اإلاعخى  ألاعلى. 

 .يجىص مىح الجائضة دظم مً جىفى بششط أن يكىن جشبيحه قذ جم وهى على قيذ الحياة 

 لةةةةةةةةةةةغ الجامعةةةةةةةةةةةت الحةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةىح جةةةةةةةةةةةائضة الجامعةةةةةةةةةةةت الخقذيشيةةةةةةةةةةةت مىاضةةةةةةةةةةةفت ويةةةةةةةةةةةزا ظةةةةةةةةةةةلطت  جةةةةةةةةةةةب يكةةةةةةةةةةةىن للجىةةةةةةةةةةةت العليةةةةةةةةةةةا للجةةةةةةةةةةةىائض أو ملج 

 الجائضة ف  أ  مً مجاالتها املخخلفت . 

افشها ف  اإلاخقذم   : الدصجيعيتالجامعت جائضة لالششوط الىاجب جى

  ازىان وأسبعىن جمىح الجائضة دعػاء هيئت الخذسيغ بالجامعت عل  أن ال يخجاوص ظً اإلاششح  
ً
  عىذ الخقذم للجائضةعاما

  بىاجباجةةه الىظيفيةةت وقةةذ أمتةة ى زةةملر ظةةىىاث 
ً
علةةى ألاقةةل بجامعةةت  مخطةةلتأن يكةةىن اإلاخقةةذم علةةى سأط العمةةل حةةال الخقةةذم للجةةائضة، قائمةةا

 أو وطىيت )يمعدشاس أو ملح  زقاف ( مهمت علميت ف يفشالشيخ قبل الخقذم لىيل الجائضة ويعدثجى مً رلك مً هم 

  اإلاقذمت للجائضة قذ حطل  ها اإلاخقذم على جشقيت لذسجت علميت.أال جكىن ألابحار 

 ظب  للمخقذم أن حطل بمىجبت على جائضة أخشي ظىاء مً الجامعت أو الذولت."أال يخػمً ؤلاهخاج العلةا إهخاجا 

  ة فةةةةةةةةةة يكةةةةةةةةةةىن للجىةةةةةةةةةةت العليةةةةةةةةةةا للجةةةةةةةةةةىائض أو مجلةةةةةةةةةةغ الجامعةةةةةةةةةةت الحةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةىح جةةةةةةةةةةائضة الجامعةةةةةةةةةةت الدصةةةةةةةةةةجيعيت مىاضةةةةةةةةةةفت أو  جةةةةةةةةةةب الجةةةةةةةةةةائض 

 أ  مً مجاالتها املخخلفت . 

 لجائضة الخمل  ف  ألاداء الجام   )الخذسيغ والبح  العلةا وخذمت الجامعت واملجخمع(: معايلا الخقذم -
 

 للعةةادة ألاظةةاجزة أعػةةاء هيئةةت الخةةذسيغ العةةامللن أو اإلاخفةةشنلن الةةزيً أمػةةىا عشةةشة ظةةىىاث علةةى ألاقةةل فةة  دسجةةت أظةةخ
ً
 ارجةةائضة واحةةذة جمةةىح ظةةىىيا

 الخذسيغ الجام  ،  وه  جائضة حعبا عً جقذيش واعتااف الجامعت بجهىد هزا العػى وجمل ل ف 

افش  هةةةا فةةة  والبحةةة  وؤلابةةةشاف العلةةةةا، وخذمةةةت املجخمةةةع. وفيمةةةا يلةةة  معةةةايلا جقيةةةيم ألاداء فةةة  كةةةل مجةةةال مةةةً مجةةةاالث الخملةةة  التةةةا جخطلةةةع الجامعةةةت إلةةة  جى

 أعػاء هيئت جذسيعها :

 
ً
 ألاداء ف  مجال الخذسيغ وألاوشطت الخذسيعيت: : معايلا جقييمأوال

اث يجةةةب أن يكةةةىن اإلاخقةةةذم للجةةةائضة قةةةذ أظةةةهم وبشةةةكل مخملةةة  جةةةذا فةةة  جطةةةىيش الخةةةذسيغ واإلاىةةةاات أو البةةةاام  الذساظةةةيت ، وأن يكةةةىن إلظةةةهاماجه اوعكاظةةة

 ا.إيجابيت على معخىي الكليت والجامعت وأن يكىن لها مشدود إيجابي على معخىي الطملب الخعلية

 
ً
 : معايلا جقييم ؤلاهخاج العلةا وألاداء البحثا وألاوشطت ؤلابذاعيت:زاهيا

اإلاعشفةت العلميةت يجب أن يقذم اإلاششح ألادلت التا ج يذ الطابع اإلاخمل  إلهخاجه العلةا أو وشاطه ؤلابذاع ، ومذي جأزلا هزا ؤلاهخاج وإظهامه ف  جطةىيش 

(Sci. Know)  ةةان لةةةه دوس فةةة  مجةةةال جخططةةةه وأن يكةةةىن ضةةةاحب مذسظةةةت علميةةةت وبحثيةةةت راث اججةةةال مخملةةة ، ولهةةةا أزةةةش واضةةةح فةةة  ألاجيةةةال اإلاخخاليةةةت وكة

 اظخحذار معامل بحثيت مخمل ة و قيادجه لفشق بحثيت ف  مجملث علميت حذيثت. وإظهاماث مخمل ة ف  جقذم البح  العلةا مً خملل دوسل ف 
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ً
 :ألاداء ف  مجال خذمت الجامعت واملجخمعا: معايلا جقييم زالث

ةةي يكةةةىن اإلاششةةةح مخملةةة ا فةةة  هةةةزا املجةةةال ، ييبشةةة  أن جكةةةىن معةةةاهمت اإلاششةةةح فةةة  خذمةةةت املجخمةةةع والجامعةةةت فعالةةةه ومةةة زشة إلةةةى حةةةذ بعيةةةذ مةةةً خةةةملل  مجةةةال لكة

اقع القياديت التا جىالها بالكلي  ت والجامعت.جخططه ألاكاديةا والبحثا واإلانها وأن يكىن له إهجاص ف  اإلاى

 

افشها لجائضةالششوط  -  -:الجامعت دفػل سظائل الذيخىسال واإلااجعخلا الىاجب جى
 

 عيةذ أو أن جكىن الشظالت قذ جم إجشائها كاملت ومىحها مً جامعت يفش الشةيخ  إال فة  حالةت عةذم وجةىد الئحةت دساظةاث عليةا بالكليةت ،ويةخم حسةجيل اإلا

 عل  أن يكىن أحذ اإلاششفلن عل  الشظالت مً داخل جامعت يفش الشيخ.اإلاذسط اإلاعاعذ بكليت مً جامعت أخشي 

  اإلااجعخلا( أيثا مً عاملن  - الذيخىسال(أال يكىن قذ مت ى على مىح الذسجت. 

 .أن جدعم الشظالت باإلبذاع والابخكاس 

  قطاعاث ؤلاهخاج والخذماث.حعليميت أو  مشكملث بيئيت أوأن حعاهم الشظالت ف  حل 

 الت اإلاششحت للحطىل عل  الجائضة قذ وشش منها أو قبل لليشش أيبا عذد مً ألابحةار أو اإلاقةاالث فة  دوسيةت علميةت عاإلايةت محكمةت راث أن جكىن الشظ

 معامل جأزلا باليعبت للكلياث العمليت أو مً املجملث اإلاائت ألاعلى ف  الخخطظ ف  الخخططاث الغلا عمليت.

 ت جىائض محليت أو دوليت عً الشظالتأال يكىن قذ ظب  للمخقذم الحطىل على أي 

 

 بشوط حطىل البح  على جائضة الجامعت لليشش العلةا . -

 

  مةً الملئحةت وقاعةذة  02يحطل على الجائضة اإلاخقذم ببح  ميشىس ف  مجلةت علميةت عاإلايةت مخخططةت وراث معامةل جةأزلا  طبقةا للمةادة سقةم

 أزىاء الخقذم بالبح   ISIبياهاث 

 اليشش أو اإلاقبىلت لليشش. ال جقبل البحىر جحذ 

 . ال يجىص الخقذم بالبح  للحطىل على جائضة أخش  مً جىائض الجامعت 

  حعدبعذ البحىر نلا اإلاذون عليها اظم جامعت يفش الشيخ أو التا مذون  ها عىىان الجامعت ف  الهامش(Footnote) .أظفل الطفحت 

 222طشيً يحطل على الجائضة كاملت وشش دول  والبح  اجشي فى مطش وجميع العادة الباحثلن م% 

  222وشش دول  والبح  اجشي فى مطش ويىجذ على البح  اجاهب يحطل على الجائضة% 

  32وشش دول  والبح  لم يجشي فى مطش ويىجذ فى البح  مطشيلن واجاهب يحطل على الجائضة% 

  افة  للةضوج بالةذول العشبيةت يحطةل علةى وشش دولى والبح  والباحثلن مطشيً واحذهم مىخةذب هةذب يلةى داخةل او خةاسج الةبمل د   معةاس  او مش

 %.32الجائضة 

  ًف  حاله جقذم ايثةا مةً مشةاسن ييخةةى لجامعةه يفشالشةيخ فة  بحة  مةا عةً هفةغ البحة  او جقةذم بةه مةشة اخةشي يحةشم اإلاخقةذمىن إلاةذة ظةىه مة

 2الخقذم لجائضة اليشش العلةى ومً الخقذم دي جائضة مً جىائض الجامعه

  مً سئ غ القعم وعميذ الكليت.اظديفاء 
ً
 الطلب اإلاقذم للجائضة معخمذا
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 جامعة  كفر الشيخ                                                                                                                     -

 للذراسات العليا  والبحوث إلادارة العامة                 -
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افشها ف  اإلاخقذم  -   -الجامعت للخمل  الاداسي:جائضة لالششوط الىاجب جى

 . يجب أن يكىن جقييم أداء ؤلاداس  اإلاششح ممخاص ف  الخمغ ظىىاث اإلااغيت 

  مع صمملئه .أن يخمخع ؤلاداس  اإلاششح بعمعت طيبت وحعً هيه وعملقاث وديت 

 . أن يكىن ؤلاداس  اإلاششح ممً جقذم بأفكاس جذيذة جبىتها الجامعت أو طبقتها 

 . أن يكىن لذي ؤلاداس  اإلاششح سجل جاسيخ  مً اهجاص اإلاهام اإلاعىذة إليه ف  الىقذ املحذد لها 

 .  أن يكىن أداء ؤلاداس  اإلاششح رو اهجاص مخمل 

 عل  حعلم 
ً
 وايدعاب طشق وأدواث وأهظمت عمل جذيذة . أن يكىن ؤلاداس  اإلاششح قادسا

 . أن ال يكىن قذ طب  عل  اإلاششح أ  مً العقىباث الخأديبيت خملل الخمعت ظىىاث العابقت 

 .ال يجىص جشبيح مً ظب  له الحطىل على هزل الجائضة 

 عً خمغ ظىىاث لان يكىن اإلاششح قذ امت ى ف  حهخه الحاليت داخل الجامعت مذة عمل فعليت ال جق 

 ن ال يكىن اإلاششح قذ جم جكليفه أو هذبت خاسج الجامعت ديثا مً ظخت أبهش خملل العىىاث الثملر ألاخلاة.أ 

   جششح إداسة الجامعت ازىلن مً الاداسيلن اإلاخمل يً باإلداسة العامت للجامعت مً روي الكفاءة وألاداء اإلاخمل 

 للجامعت مشفقا به كافت الادلت والازباجاث على مذي جحقيقت إلاعايلا الخمل  الاداسي. يجب ان يخقذم ؤلاداس  بطلب يخابى مىجها الى الاملن العام 

 .جششح كل كليت ؤلاداس  اإلاخمل  مً بلن اإلاخقذملن وجقىم الكليت بإسظال اظم اإلاششح للجامعت 

 ( مً العادة اإلاششحلن مً الكلياث وإداسة الجامعت للفىص بالجائضة.0يخم اخخياس عذد ) 
 

 ولً يلخفذ إلى الطلباث التا جشد بعذ رلك. 12/2/0202آخش مىعذ لقبىل اإلالفاث وألابحار هى  -خامعا 

 إداسة البحىر العلميت . –جقذم اإلالفاث وألابحار إلى ؤلاداسة العامت للذساظاث العليا  -ظادظا 

 همارج الخقذم لكل جائضة )مشف (. -ظابعا

 إداسة البحىر العلميت  -قطاع الذساظاث العليا  –وإلاضيذ مً اإلاعلىماث هشجى صياسة مىقع الجامعت 

 

 اجخار الملصمشع عل  العيذ اد/ عميذ الكليه  للخكشم بالعلم والخفػل بالخىجيه بمشظل لعيادجكم بشجاء الخكشم بالع

 

 وجفػلىا بقبىل فائ  الاحتاام،،،               

 
 

 

  عام مذيش                                                                                                           

 ذساظاث العليا والبحىر ال                                                                                                                                   

 عملقاث العلميت والثقافيتوال                                                                                                                                     

 

 ظهام احمذ حلةا                                                                                                                            


