وزارة الدولة للبحث العلمى

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
ﻓﻰ إطﺎر ﻣﻬﺎم أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ " ﻧﺣو ﺗﻘدﻳر اﻟﺗﻣﻳز ﻓﻰ اﻟﻌﻠم وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺢ اﻟﺟواﺋز ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﺑﺎرزﻳن " ﺗﻌﻠن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻋن اﻟﺟواﺋز اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﻣن

رﻳﻊ ﺗﺑرﻋﺎت وﻫﺑﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻷﻓـراد ﻟﻌﺎم : 2016

أوالً  :فى مجال العلوم األساسية

 1ــ جائزتا المرحوم محمد أمين لطـفى فى مجالى العلوم الرياض ية والعل وم الفيزيقي ة ،قيم ة ك ل ج ائزة
عشرون ألف جنيه
 2ــ جائزة المرحوم أ.د .نصرى مترى شكرى فى الجيولوجيا التطبيقية  ,وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 3ــ جائزة المرحوم أ.د .أحمـــد عبادة ســـرحان ف ى مج ال الحاس ب وبح وث العملي ات  ،وقيمتھ ا
عشرة آالف جنيه
 4ــ جائزتا أ.د .فينيس كامل جودة لإلبداع العلمى لشباب الب احثين  ،األول ى ف ى مج ال عل وم الم واد
وتطبيقاتھا  ،والثانية فى مجال االبتكارات التكنولوجية ،وقيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه
 5ــ جائزة أ.د .عب اس عب د الك ريم إب راھيم يحي ى ف ى مج ال بح وث المط اط والبالس تيك  ،وقيمتھ ا
عشرة آالف جنيه.

ثانيًا  :فى مجال العلوم البيطرية والزراعيـة
 1ــ جائزة صندوق التأمين على الماشية  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 2ــ جائزة المرحوم الدكتور أحمد فريــد فى مجال أمراض الماشية  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 3ـ جائزة المرحوم أ.د .محمد سعيد الصبان ف ى مج ال األم راض الفيروس ية ف ى اإلنس ان والحي وان
والطيور ولقاحاتھا  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 4ــ جائزة أ.د .فؤاد رضوان الفقى فى مجال أبح اث المحاص يل  ،وقيمتھ ا خمس ة وعش رون أل ف
جنيه
 5ــ جائزة المرحوم أ.د .عب د الم نعم محم د حج ازى ف ى مج ال مكافح ة التص حر ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 6ــ جائزة أ.د .سعد زكى نصار فى مجال االقتصاد الزراعى  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه

ً
ثالثا :فى مجال العلوم الطبيــــــة
 1ــ جائزة المنصـورة الطبية فى مجال أمراض الكل ى أو جراح ة الم ـسالك البولي ة  ،وقيمتھ ا خمس ة
وسبعون ألف جنيه
 2ــ جوائز المرحوم أ.د .محمد فخرى مكاوى الطبية عددھا خمس ج وائز ف ى مج االت  :الجراح ـة
العامة  ،والجراحة الخاصـة  ،واألمراض الباطـنة  ،و طـب األطفال  ،والتوليد وأم راض النس اء
 ،وقيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه .
 3ــ جائزة المرح وم أ.د .عب د الفت اح يوس ف ف ى مج ال التولي د وأم راض النس اء ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 4ـ ج ائزة المرح وم أ.د .يوس ف حس ن األعسـ ـر ف ى مج ال تش ريح اإلنسـ ـان  ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 5ـ ـ ج ائزة المرح وم أ.د .حس ين خي رى طب وزاده ف ى مج ال تنظ يم النســ ـل  ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 6ــ ج ائزة أ.د .يحي ى محم ـد الجمـــــ ـل ف ى مج ال ط ب األطفــ ـال  ،وقيمتھ ا عش رة آالف
جنيه
 7ــ جائزة المرح وم أ.د .أس ـامة حس ن علـ ـوان لإلب داع العلم ى ف ى مج ال األم راض العص بية ،
وقيمتھا عشرة آالف جنيه

 8ــ جائزة المرحوم أ.د.أحمد سامى خليفة فى مجال أمراض الدم واألورام ف ى األطف ال ،وقيمتھ ا
عشرة آالف جنيه
 9ــ جائزة أ.د .محمد سامى الزھار فى مجال جراحة العظام  ،وقيمتھا عشــــرون ألف جنيه
 10ــ جائزة أ.د .إكرام عبد السالم فى مجال الوراثة الطبية ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 11ـ ـ ج ائزة المرح وم أ.د .عمـ ـر شاھـ ـين ف ى مج ال الط ب النفس ى والص حة النفس ية  ،وقيمتھ ا
عشرة آالف جنيه
12ـ جائزة المرحومة أ.د .محاسن محمد عب د الفت اح لش باب األطب اء ف ى مج ال التغذيـ ـة  ،وقيمتھ ا
عشرة آالف جنيه
 13ـ ج ائزة المرح وم أ.د.أحم د محم د عم ارة ف ى مج ال ط ب وجراح ة العي ون  ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه

رابعا ً  :فى مجال العلوم التكنولوجية والھندســـــــــية
 1ـ جوائز جمعية أكاديمية الشروق لإلبداع العلمى والتكنولوجى أربع جوائز ف ى مج االت  :الھندس ة
اإللكترونية وتطبيقاتھا ـ الھندسة الكيماوية وتطبيقاتھا ـ الحاسبات ونظم المعلومات فى الص ناعة ـ
الھندسة المدنية والمعمارية للمشروعات الصناعية  ،وقيمة كل جائزة خمسة وعشرون ألف جنيه
 2ـ جائزة شركة مصر لأللومنيوم فى المجاالت التى تخدم تطوير ) الخاليـ ـا ـ س باكة األلومنيـ ـوم
ـ درفلة األلومنيــوم ـ بثـق األلومنيوم ـ صناعة األنـود (  ،وقيمتھا خمسة وعشرون ألف جنيــه
 3ـ ج ائزة المرحـ ـوم المھن دس عثم ان أحم ـد عثم ان ف ى مج ـال ت ـطوير ص ـناعة التش ـييد
والمقــاوالت المصــرية  ،وقيمـــتھا عشرة آالف جنيه
 4ـ ج ائزة تنمي ة االبتك ار و االخت راع ف ى مج ال الص ناعة والتنمي ة التكنولوجي ة  ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 5ـ جائزة المرحوم المھندس سليمان عب د الحـ ـى ف ى مج ال النق ل واالتص االت  ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 6ـ جائزة المھندس فؤاد أبو زغلـه لتطوير وتنمية الصناعة  ،وقيمتھــــــا عشرة آالف جنيه
 7ـ ـ ج ائزة المرح وم أ.د .محم د كام ل محمـ ـود ف ى مج االت تط وير التكنولوجي ا المس تخدمة ف ى
الصناعات النسجية  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 8ـ جائزة أ.د.أحمد محرم أحمـد فى مجال الھندسة اإلنشائية وتطبيقاتھا العملية  ،وقيمتھا عش رون
ألف جنيـــه
 9ـ ج ائزة أ .د .إب راھيم األس يوطى ف ى مج ال تنمي ة الم وارد المائي ة ف ى مص ر والحف اظ عليھ ا م ن
التلوث  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 10ـ ـ ج ائزة المرح وم أ.د .محم د محم د الھاش مى ف ى مج ال بح وث وتكنولوجي ا التش ييد والمنش آت
الخرسانية  ،وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 11ـ ج ائزة المرح وم أ.د .محم د محم ود خليفــ ـة ف ى مج ال ھندسـ ـة القــ ـوى الكھربـ ـية  ،وقيمتھ ا
عشرة آالف جنيه
 12ـ ج ائزة المرح وم أ.د .ف وزى حس ين حمـ ـاد ف ى مج ال عل ـوم وتكنولوجي ا المـ ـواد أو
التكنولوجـــيا النوويـــة ،
وقيمتھا عشرة آالف جنيه
 13ـ جائزة المرحوم أ.د .عبد الباقى محمد إبراھيــــم فى مجـــال العمــارة والتخطيـط العمرانـــى ،
وقيمتھـــــــا عشرة آالف جنيه
 14ـ جائزة أ.د .شوقى محمــود ســالم فى مجال إدارة المعرفة والمعلوماتيـــة ،وقيمتھ ا عش رون
ألف جنيـــه
 15ـ جائزة أ.د .نادية حامد حجازى ألحسن بحث تطبيقى ف ى مج ال ال ذكاء األص طناعى ) ھندس ة
وقيمتھـــــــا عشرة آالف جنيه
اللغة العربية (،

خامسا ً  :فى مجال البحوث البيئية
 1ـ جائزتا البحوث البيئية والتربية البيئية  ،وقيمة كل جائزة عشرون ألف جنيه
 2ـ ج ائزة المرح وم أ.د .أس ـامة الخ ولى لألبح اث والدراس ات البيئي ة  ،وقيمتھ ا عش رة آالف
جنيه
 3ـ جائزة أ.د .مصطفى كمال طلبـــــــة للبيئة ألحسن عمل نفذ فعال لحماية البيئة ،
وقيمتھــا خمسة عشر ألف جنيه

سادسا ً  :فى مجاالت أخــــرى
 1ـ جائزتا تنمية االبتكار و االختراع فى مجال اآلثــار  ،وقيمة كل جائزة عشرة آالف جنيه
 2ـ جائزة تبسيط العلوم  ،وقيمتھا عشرون ألف جنيه
 3ـ جائزة الدكتور نادر رياض ) بافاريا مص ر ( للوقاي ة م ن أخط ار الحري ق  ،وقيمتھ ا عش رة
آالف جنيه
 4ـ جائزة المرحوم أ.د .جمال ماضى أبو العزائم فى مجال الوقاية والتأھيل ف ى مج ال اإلعاق ات
فى المجتمع المصرى  ،وقيمتھا عشــــرون ألف جنيه
وﻳﻣﻛـــن اﻟﺗﻘـــدم واﻟﺣﺻـــوﻝ ﻋﻠـــﻰ دﻟﻳـــﻝ اﻟﺗﻘـــدم ﻣـــن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺟـــواﺋز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳـــﺔ اﻟﺑﺣـــث
اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫـرة ( اﻟرﻗم اﻟـــﺑرﻳدى  11516 :أو ﻣــن
ﻣوﻗﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻣـﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت :
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ﻳﺗم اﻟﺗﻘدم ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﺳﺦ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ  ،وﻻ ﻳﺟوز اﺳﺗرداد ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج
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وﺗﻔﺿﻠوا ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﺑﻘﺑوﻝ ﻓﺎﺋق اﻻﺣـﺗرام
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اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم :
ﻋﻧوان اﻟﻣراﺳﻠﺔ :
اﻟرﻗـم اﻟﺑرﻳدى :
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اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ورد ﻣن ﺷــروط وﻟــم ﻳﺳﺑـــق اﻟﻔــوز ﺑــﻪ ﺑﺄﻳــﺔ ﺟــﺎﺋزة أﺧــرى  ،ﻛﻣــﺎ
أﻧﻧﻰ ﻏﻳر ﻣﺗﻘدم ﺑﻬذا اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎم .
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شروط التقدم إلحدى جوائزالھيئات أو األفـراد
فى العلوم األساســـــــية لعام 2016
الشروط العامة الواجب توافرھا فى اإلنتاج العلمى المقدم :
 أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﻳم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﺋزة أو أى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة
إﻧﺗﺎﺟﺎ ﺳﺑق ﻟﻠﻣﺗﻘدم أن ﺣﺻﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( أو ﺟــﺎﺋزة أﺧــرى
 أﻻ ﻳﺗﺿﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ً
ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم ﻣدرس أو ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻼﺑد ﻣن إﺣﺿـﺎر ﺻـورة ﻏﻼف اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( ﻣــﻊ
ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ .
 ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ وﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣن ﺟواﺋز )اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻟﻛن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف .
ـ أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﻧﺷورة ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳـرة )  2014ـ  2015ـ  ( 2016ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﺣــﺎث ،ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻳم
ﻣـــﺎ ﻳﺛﺑـــت اﻟﻧﺷــــر وذﻟــك ﺑﺈﺣﺿــﺎر اﻟﻣﺟــﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ أو ﺻــورة اﻟﻐــﻼف واﻟﻣﺣﺗوﻳــﺎت  ،وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻘــدم ﺑﻣﺷــروع ﺿــﻣن

اﻷﺑﺣــﺎث ﻳﺟــب اﻟﺗﻘــدم ﺑﺧطــﺎب ﻳﻔﻳــد اﻟﺗطﺑﻳــق ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗـرة  ،وﺗﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻣﻘــﺎﻻت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر وﻣﻠﺧﺻــﺎت
اﻟﺑﺣوث واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ  ) ،ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺷورة ( Online
ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳــن ﻓﻰ اﻟﺑﺣــث وﺗﺣدﻳد دور وﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺑﺣث .
ـــ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻟﺗــﻰ أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓﻳﺷــﺗرط ﺻــدور ﻛﺗــﺎب اﻟﻣـــؤﺗﻣر ﻣﺷــﺗﻣﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث ﻛﺎﻣﻠــﺔ ٕواﺣﺿــﺎرﻩ
ﻟﻺطﻼع أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗــوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷرﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  C.Dﻓﻼﺑد ﻣن اﺣﺿﺎر ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﺳﺣب أوراﻗﻪ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟﺎﺋزة أﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺗﻘدﻳم .
 ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘـدم ﻻ ﻳـرد .

* ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرد ﺑﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﺷروط ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز .
وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺗﺳﻠﻳم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻳد أو اﻟﺑرﻳــد إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟـواﺋز واﻟﺣـواﻓز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى ً ، 11516 :
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اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز
وفيما يلى تعريف بالجوائز المعلن عنھا ھذا العام وشروطھا الخاصة :
 1ـ جائزتا المرحوم محمد أمين لطفى  :ﺟﺎﺋزة ﻓﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ و ﺟﺎﺋزة ﻓﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳــﺔ :ﻗﻳﻣــﺔ ﻛــﻝ ﺟــﺎﺋزة
ﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ  ،أﻧﺷﺋﺗﺎ ﻋﺎم  1936ﺗﺧﻠﻳدا ﻟذﻛرى اﻟﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد أﻣــﻳن ﻟطﻔــﻰ ـ وﻛﻳــﻝ و ازرة اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﻣﺳــﺎﻋد )ﺳــﺎﺑﻘﺎ
وﻓﺎء ﻣن ﺑﻌض أﺻدﻗﺎﺋﻪ  ،ﻣن ﻋﺎم  1981أﺻﺑﺣت ﺟﺎﺋزﺗﻳن  ،واﺣدة ﻓﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ
( ً
ـ وﻳﺷﺗرط ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻘدم أن ﻳﻛون ﻣﻣن ﻳﺷﻐﻠون درﺟﺔ ﻣدرس أو أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد أو ﻣﻣن ﻓﻰ ﻣﺳﺗواﻫم .
 2ـ جائزة المرحوم أ.د .نصرى مترى شكرى فى الجيولوجيا التطبيقية  :وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1983ﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑ ـﻪ أﺳ ـرة اﻟﻣرﺣــوم اﻟــدﻛﺗور ﻧﺻــرى ﻣﺗــرى ﺷــﻛرى رﺋــﻳس ﻗﺳــم
اﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻷﺳﺑق .

 3ــ جائزة المرحوم أ.د .أحمـــد عبادة ســـرحان فى مجال الحاسب وبحوث العمليات :وقيمتھا عشرة
آالف جنيه
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1993وﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧوﻳﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟﻰ ) اﻹﺣﺻﺎء ـ اﻟﺣﺎﺳب وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ( بالتناوب وذﻟــك ﻣــن رﻳــﻊ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ
ﻟﻔﻳــف ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺎت اﻟﺗــدرﻳس ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت وﻣ ارﻛــز اﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻬﺗﻣــﻳن ﺑﻣﺟــﺎﻻت اﻹﺣﺻــﺎء واﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ ﻋرﻓﺎﻧــﺎ
ﺑﻔﺿﻝ أ.د .أﺣﻣد ﻋﺑﺎدة ﺳرﺣﺎن اﻷﺳﺗﺎذ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻔرغ ﺑﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة وﻋﻣﻳــدﻩ اﻷﺳــﺑق
،
ـ وﻳﺷﺗرط ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻘدم أن ﻳﻛون ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ وﻣن ﻓﻰ ﻣﺳﺗواﻫﻣـﺎ .
4ـ جائزتا أ.د .فينيس كامل جودة لإلبداع العلمى لشباب الباحثين  :وﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أُﻧﺷﺋﺗﺎ ﻋﺎم  2005وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرﻋت ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذة اﻟدﻛﺗورة ﻓﻳﻧﻳس ﻛﺎﻣﻝ ﺟودة اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺑﺣوث
ووزﻳر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻷﺳﺑق .

ـ جائزة فى مجال علوم المــواد وتطبيقاتھا  :ﻳﺷﺗرط ﺗﻘدﻳم ﺑﺣوث أﺻﻳﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻓﻰ أﺣد ﻓروع ﻋﻠوم اﻟﻣواد.
ـ جائزة فى مجال االبتكارات التكنولوجية  :ﻳﺷﺗرط ﺗﻘدﻳم ﺑﺣوث ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ أو اﺑﺗﻛﺎرات أو ﺑراءات اﺧﺗراع .
شروط يجب توافرھا فى المتقدم إلحدى ھاتين الجائزتين :
 1ـ ﻳﺟب أﻻ ﻳزﻳد اﻟﺳن ﻋن  40ﺳﻧﺔ ﻓﻰ أوﻝ أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻋﺎم اﻟﺗﻘدم  2 .ـ أن ﻳﻛون ﻣﺻرى اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ .
 3ـ ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘدم ﻣﻧـﺷو اًر أو ﻣﺳﺟﻼً أو ﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷﺧــﻳرة
أرﺑﻌﺔ ﺑﺣوث (

ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ

 4ـ أﻻ ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن رﺳﺎﺋﻝ ﻋﻠﻣﻳﺔ .

 5ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺗﻘدم دور واﺿﺢ ﻓﻳﻬﺎ .

 5ــ جائزة أ.د .عباس عبد الكريم إبراھيم يحيى فى مجال بحوث المطاط والبالستيك  :وقيمتھا عشرة
آالف جنيه
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2016وﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧوﻳﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺑﺟوث اﻟﻣطﺎط واﻟﺑﻼﺳﺗﻳك  ،وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور
ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم إﺑراﻫﻳم ﻳﺣﻳﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺑﺣوث .

مع تمنيات اإلدارة العامة للجوائز والحوافز باألكاديمية بالتوفيق ،
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شروط التقدم إلحدى جوائز الھـيئات أو األفــراد

فى العلوم البيطرية لعام 2016
الشروط العامة الواجب توافرھا فى اإلنتاج العلمى المقدم :
 أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﻳم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﺋزة أو أى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة
إﻧﺗﺎﺟﺎ ﺳﺑق ﻟﻠﻣﺗﻘدم أن ﺣﺻﻝ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( أو ﺟــﺎﺋزة أﺧــرى
 أﻻ ﻳﺗﺿﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ً
ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم ﻣدرس أو ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻼﺑد ﻣن إﺣﺿـﺎر ﺻـورة ﻏﻼف اﻟرﺳـﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺻـﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( ﻣــﻊ
ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ .
 ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ وﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣن ﺟواﺋز )اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻟﻛن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف
ـ أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﻧﺷورة ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳـرة )  2014ـ  2015ـ  ( 2016ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﺣــﺎث ،ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻳم
ﻣﺎ ﻳﺛﺑت اﻟﻧﺷـر وذﻟك ﺑﺈﺣﺿﺎر اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺷــروع ﺿــﻣن اﻷﺑﺣــﺎث
ﻳﺟــب اﻟﺗﻘــدم ﺑﺧطــﺎب ﻳﻔﻳــد اﻟﺗطﺑﻳــق ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة  ،وﺗﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻣﻘــﺎﻻت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر وﻣﻠﺧﺻــﺎت اﻟﺑﺣــوث
واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ  ) ،ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺷورة ( Online
ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳــن ﻓﻰ اﻟﺑﺣــث وﺗﺣدﻳد دور وﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺑﺣث .
ــــ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻟﺗــﻰ أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓﻳﺷــﺗرط ﺻــدور ﻛﺗـــﺎب اﻟﻣـــؤﺗﻣر ﻣﺷــﺗﻣﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث ﻛﺎﻣﻠــﺔ ٕواﺣﺿــﺎرﻩ
ﻟﻺطﻼع أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗــوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷرﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  C.Dﻓﻼﺑد ﻣن اﺣﺿﺎر ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﺳﺣب أوراﻗﻪ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟﺎﺋزة أﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺗﻘدﻳم .

 ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘـدم ﻻ ﻳـرد .

* ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرد ﺑﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﺷروط ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز .
وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺗﺳﻠﻳم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻳد أو اﻟﺑرﻳــد إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟـواﺋز واﻟﺣـواﻓز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى  ، 11516 :ﻋ ً
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وفيما يلى تعريف بالجوائز المعلن عنھا ھذا العام وشروطھا الخاصة :
 1ـ جائزة صندوق التأمين على الماشية:

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1982وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗﺑرع ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ

 2ـ جائزة المرحوم الدكتور أحمد فريد فى مجال مجال أمراض الماشـــية:

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1986وﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧوﻳﺎ ﻣن رﻳﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗﺑرع ﺑــﻪ ﺻــﻧدوق اﻟﺗــﺄﻣﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺎﺷــﻳﺔ ﺗﺧﻠﻳــداً
ﻟذﻛـرى اﻟﻣرﺣوم اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﻓرﻳد ﺑك واﻋﺗراﻓﺎً ﺑﻔﺿﻠﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .
 3ـ ج ائزة المرح وم أ.د .محم د س عيد الص بان ف ى مج ال األم راض الفيروس ية ف ى اإلنس ان والحي وان
والطيور ولقاحاتھا :
ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1986وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد اﻟﺻــﺑﺎن ﻣــدﻳر ﻣﻌﻬــد ﺻــﺣﺔ اﻟﺣﻳـوان
ﺑو ازرة اﻟز ارﻋـﺔ اﻷﺳﺑق .
 4ـ جائزة أ.د .فؤاد رضوان الفقى فى مجال أبحاث المحاصيل  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2015وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻓؤاد رﺿوان اﻟﻔﻘﻰ أﺳــﺗﺎذ ﻣﺗﻔــرغ ﺑﻣﻌﻬــد ﺑﺣــوث اﻟﻘطــن
 ،وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  25000ﺟﻧﻳﻪ
 5ـ جائزة المرحوم أ.د .عبد المنعم محمد حجازى ف ى مج ال مكافح ة التص حر  :ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﺟــﺎﺋزة ﻋﺷــرة أﻻف
ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2015وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ أﺳـرة اﻟﻣرﺣــوم أ.د .ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﻣﺣﻣــد ﺣﺟــﺎزى رﺋــﻳس ﻣرﻛــز ﺑﺣــوث
اﻟﺻﺣراء اﻷﺳﺑق  ،وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ وﺗﻣﻧﺢ ﻛﻝ ﺳﻧﺗﻳن

 6ـ جائزة أ.د .سعد زكى نصار فى مجال االقتصاد الزراعى  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2016وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع أ.د .ﺳﻌد زﻛﻰ ﻧﺻــﺎر اﻟـرﺋﻳس اﻷﺳــﺑق ﻟﻣرﻛــز اﻟﺑﺣــوث اﻟزراﻋﻳــﺔ
ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ وﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧوﻳﺎ
ـ ﻻﺣﺳن ﺑﺣوث ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ أﺣر ﺛﻼث ﺳﻧوات ) ( 2016 ، 2015 ، 2014
ـ أﻻ ﻳذﻳد ﻋﻣر اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻧد اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة ﻋن  45ﻋﺎﻣﺎ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز
شروط التقدم إلحدى جوائز الھـيئات أو األفــراد

،

فى العلوم الطــــــبية لعام

2016

الشروط العامة الواجب توافرھا فى اإلنتاج العلمى المقدم :
 أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﻳم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﺋزة أو أى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة
إﻧﺗﺎﺟــﺎ ﺳــﺑق ﻟﻠﻣﺗﻘــدم أن ﺣﺻــﻝ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( أو ﺟــﺎﺋزة
 أﻻ ﻳﺗﺿــﻣن اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻰ ً
أﺧرى ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم ﻣدرس أو ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻼﺑد ﻣن إﺣﺿـﺎر ﺻــورة ﻏــﻼف اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ (
ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ .
 ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ وﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣن ﺟواﺋز )اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻟﻛن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف .
ـ أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﻧﺷورة ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة )  2014ـ  2015ـ  ( 2016ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺑﺣــﺎث ،ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻳم
ﻣﺎ ﻳﺛﺑت اﻟﻧﺷـر وذﻟك ﺑﺈﺣﺿﺎر اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺷــروع ﺿــﻣن اﻷﺑﺣــﺎث
ﻳﺟــب اﻟﺗﻘــدم ﺑﺧطــﺎب ﻳﻔﻳــد اﻟﺗطﺑﻳــق ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة  ،وﺗﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻣﻘــﺎﻻت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر وﻣﻠﺧﺻــﺎت اﻟﺑﺣــوث
واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ  ) ،ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺷورة ( Online
ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳــن ﻓﻰ اﻟﺑﺣــث وﺗﺣدﻳد دور وﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺑﺣث .
ـ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻟﺗــﻰ أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓﻳﺷــﺗرط ﺻــدور ﻛﺗــﺎب اﻟﻣــؤﺗﻣر ﻣﺷــﺗﻣﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث ﻛﺎﻣﻠــﺔ ٕواﺣﺿــﺎرﻩ
ﻟﻺطﻼع أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗــوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷرﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  C.Dﻓﻼﺑد ﻣن اﺣﺿﺎر ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﺳﺣب أوراﻗﻪ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟﺎﺋزة أﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺗﻘدﻳم .
 ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘـدم ﻻ ﻳـرد .

* ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرد ﺑﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﺷروط ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز .
وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺗﺳﻠﻳم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻳد أو اﻟﺑرﻳــد إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟـواﺋز واﻟﺣـواﻓز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى ً ، 11516 :
1

وفيما يلى تعريف بالجوائز المعلن عنھا ھذا العام وشروطھا الخاصة :
1ـ جائزة المنصـورة الطبـية ألمراض الكلى أو جراحة المـسالك البولـية  :وﻗـﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة  75أﻟف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1999وﻳﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻧوﻳﺎ وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ ﻋدد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻷﻓـراد ﺑﻣﺣﺎﻓظــﺔ

اﻟدﻗﻬﻠــﻳﺔ  ،وﻳﺗﻘــدم ﻟﻬــﺎ اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻣــن أﺑﻧــﺎء ﻣﺻــر واﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة أو ﻋــن طرﻳــق إﺣــدى اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ
اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻘرﻳر ﻣﻔﺻﻝ ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻣﻰ وأﺑﺣﺎث ﻣﻧﺷورة ﺗﻛون ﻗـد أﺟرﻳت داﺧﻝ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻰ .



ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﺎﺋزة دﻟﻳﻝ ﺧﺎص .

 2ـ جوائز المرحوم أ.د .محمد فخرى مكاوى الطبية :ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1976ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد ﻓﺧــرى ﻣﻛــﺎوى طﺑﻳــب ﻣﺻــرى ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ
اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﻫﻰ ﺧﻣس ﺟواﺋز ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت :
الجراحة العامة ـ الجراحة الخاصة ـ األمراض الباطنة ـ طب األطفال ـ التوليد وأمرا ض
النساء
 3ـ جائزة المرحوم أ.د .عبد الفتاح يوسف فى مجال التوليد وأمراض النساء  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف
ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم 1983وﺗﻣﻧـﺢ ﺳﻧوﻳـﺎ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠـﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ أ.د.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻳوﺳف أﺳﺗﺎذ أﻣراض اﻟﻧﺳﺎء واﻟوﻻدة ﺑﻛﻠﻳﺔ
طب ﻗﺻر اﻟﻌﻳﻧﻰ .
 4ـ جائزة المرحوم أ.د .يوسف حسن األعسر فى مجال تشريح اإلنسان  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1987وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ ﻛرﻳﻣــﺎت اﻟﻣرﺣ ــوم اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻳوﺳــف ﺣﺳــن
اﻷﻋﺳر أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﺗﺷرﻳﺢ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ .
 5ـ جائزة المرحوم أ.د .حسين خيرى طبوزاده فى مجال تنظيم النسل  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1988ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑــﻪ أ.د .ﻣﺧﺗــﺎر ﺣﺳــﻳن ﻧﺟــﻝ اﻟﻣرﺣــوم اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﺣﺳــﻳن ﺧﻳــرى
طﺑوزادة رﺋﻳس أﻗﺳﺎم أﻣراض اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ـ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ اﻷﺳﺑق .
 6ـ جائزة أ.د .يحيى محمد الجمل فى مجال طب األطفال  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1989وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻳﺣﻳــﻰ ﻣﺣﻣــد اﻟﺟﻣــﻝ أﺳــﺗﺎذ طــب اﻷطﻔــﺎﻝ
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس .

7ـ جائزة المرحوم أ.د .أسامةحسن علـوان لإلبداع
اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

2

العلمى فى مجال األمراض العصـبية :ﻗﻳﻣﺔ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1993وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور إﺳﺎﻣﺔ ﺣﺳن ﻋﻠوان أﺳﺗﺎذ اﻷﻣراض اﻟﻌﺻـﺑﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔ طب ﻗﺻر اﻟﻌﻳﻧﻰ .

 8ـ جائزة المرحوم أ.د.أحمد سامى خليفة فى مجال أمراض الدم و األورام فى األطفال :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة
أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1998وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور أﺣﻣــد ﺳــﺎﻣﻰ ﺧﻠﻳﻔــﺔ أﺳــﺗﺎذ ﻣﺗﻔــرغ ﺑﻛﻠﻳــﺔ
اﻟطب ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس .
 9ـ جائزة أ.د .محمد سامى الزھار فى مجال جراحة العظام  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1998وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد ﺳــﺎﻣﻰ اﻟزﻫــﺎر أﺳــﺗﺎذ ﺟ ارﺣــﺔ اﻟﻌظــﺎم

ﺑﻛﻠﻳﺔ طب ﺑﻧﻬﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق .

 10ـ جائزة أ.د .إكرام عبد السالم فى مجال الوراثة الطبية  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم

وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋ ـت ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذة اﻟــدﻛﺗورة إﻛ ـرام ﻋﺑــد اﻟﺳــﻼم أﺳــﺗﺎذ

ﺑﻛﻠﻳ ـﺔ ،

وﺗﻣﻧﺢ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟوراﺛﺔ اﻟطﺑﻳﺔ
 11ـ جائزة المرحوم أ.د .عمر شاھيـن فى مجال الطب النفسى والصحة النفسية  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة
أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2001وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﻣــر ﺷــﺎﻫﻳن ﻧﺟــﻝ اﻟﻣرﺣــوم اﻷﺳــﺗﺎذ

اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر ﺷﺎﻫـﻳن أﺳـﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻷﻣراض اﻟﻧﻔـﺳﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟطـب ـ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻫـرة .

 12ـ جائزة المرحومة أ.د .محاسن محمد عبد الفتاح لشباب العلماء فى مجال التغذية :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة
أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2005وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ أﺳ ـرة اﻟﻣرﺣوﻣــﺔ اﻷﺳــﺗﺎذة اﻟــدﻛﺗورة ﻣﺣﺎﺳــن ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح
رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس اﻷﺳﺑق .
ﻋﺎﻣﺎ .
ـ وﻳﺷﺗرط ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻘدم أﻻ ﻳزﻳد ﻋﻣرﻩ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﻳن ً
13

ـ جائزة المرحوم أ.د .أحمد محمد عمارة فى مجال طب وجراحة العيون  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2016وﺗﻣــﻧﺢ ﺳــﻧوﻳﺎ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋـت ﺑــﻪ أﺳـرة اﻟﻣرﺣــوم اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور أﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﻋﻣــﺎرة  ،وﺗﻣــﻧﺢ
ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ طب وﺟراﺣﺔ اﻟﻌﻳون ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻳﺎة اﻟزرﻗﺎء ) اﻟﺟﻠﻛوﻣﺎ(.

3

وزارة البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز

جائزة المنصورة الطبيــــة
"""""""""""""""
تمنح للباحثين من أبناء مصر والدول العربي ة ف ى أح د المج االت المرتبط ة بعل وم جراح ة

المسالك البولية أو أمراض الكلى ) قيمتھا خمسة وسبعون ألف جنيه ( .
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1999ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺣـواﻟﻰ ﻣﻠﻳــون ﺟﻧﻳــﻪ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻬﻳﺋــﺎت واﻷﻓـراد ﺑﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟدﻗﻬﻠﻳــﺔ ،

وﻳﺗﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻋن طرﻳــق إﺣدى اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ وفقا للشــــــــروط اآلتيــــــة :
 1ـ ﻳﻘوم اﻟﺑﺎﺣث أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﺈرﺳﺎﻝ ﺑﻳﺎن ﻣﻔﺻﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻧﺳــﺦ ﻣــن اﻹﻧﺗــﺎج
اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ واﺣد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻠوم ﺟراﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﻳﺔ أو أﻣراض اﻟﻛﻠﻰ .
 2ـ أﻻ ﻳﻛــون ﻗــد ﺳــﺑق ﺗﻘــدﻳم اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﻟﻧﻳــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺟﺎﺋ ـزة أو أى ﺟــﺎﺋزة أﺧــرى ﻣــﺎ ﻟــم ﻳﺗﺿــﻣن إﺿــﺎﻓﺔ ﺟدﻳــدة
ﻣﻧﺷورة ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب .

 3ـ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﺑذات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺟﺎﺋزة وأى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم .
 4ـ أن ﺗﻛــون اﻷﺑﺣــﺎث ﻣوﺿــوع اﻟﺟــﺎﺋزة ﻣﻧﺷــورة  ،وأﺟرﻳــت داﺧــﻝ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻰ وأﻻ ﺗﻛــون ﻣﺳﺗﺧﻠﺻــﺔ ﻣــن رﺳــﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر أو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻟﻠﻣﺗﻘـدم وﻻ ﻳﻌﺗد ﺑﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﺑﺣــوث .
 5ـ ﻻ ﻳﺟــوز اﻟﺗﻘــدم ﻟﻣــن ﺳــﺑق أن ﻓــﺎز ﺑﺎﻟﺟــﺎﺋزة ﻗﺑــﻝ ﻣــرور ﺧﻣــس ﺳــﻧوات ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ  ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺟــﺎﺋزة ﻻ ﺗﻣـﻧﺢ
أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺗﻳن ﻟﺷﺧص واﺣد .

 6ـ آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم  31دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  2016ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺳﻝ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻰ :

 101شارع قصر العينى ـ رقم بريدى 11516
اإلدارة العامة للجوائز ــ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
القاھرة ــ جمھورية مصر العربية
وﻣرﻓق ﻣﻊ ﻫذا ﻧﻣــوذج طﻠب اﻟﺗﻘــدم واﻹﻗـــرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع تمنيات اإلدارة العامة للجوائز والحوافز باألكاديمية بالتوفيق ،
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وزارة البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز
)طلب تقدم (
ﻋﺪد  2ﺻﻮرة

السيد األستاذ الدكتور  /رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ  ..وﺑﻌد ،

أﺗﺷرف ﺑﺄن أﺗﻘدم لجائزة المنصورة الطبيـــــة

ﻟﻌﺎم  2016ﻓﻰ أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻟﻳــن :

أمــــــراض الكلــــــــى



أو


جراحة المسالك البولية
)يحدد مجال واحد فقط (
وﻣرﻓق ﻣﻊ ﻫذا ﺛﻼث ﻧﺳﺦ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ
) ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄﻧﻧﻰ ﺳﺑق ﻟﻰ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة أﻋوام

…………

،

………………

(

وﺗﻔﺿﻠوا ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﺑﻘﺑوﻝ ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام ،،،
اﺳـم اﻟﻣﺗﻘـدم ) :ﻣن واﻗﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺔ(

اﻟوظﻳﻔــــﺔ :

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....................................

ﺟﻬـﺔ اﻟﻌﻣــﻝ :

…………………………………………………………………………………………………............................

اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم :
ﻋﻧوان اﻟﻣراﺳﻠﺔ :
اﻟرﻗـم اﻟﺑرﻳدى :
رﻗم اﻟﺗﻠﻳﻔــون :

…………………………………………………………………

اﻟﺗﺧﺻص اﻟدﻗﻳق :

……………………………………...

……………………………………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

ﺻﻧـدوق ﺑرﻳـد :
رﻗـم اﻟﻔﺎﻛـس :
اﻟﺗوﻗﻳـــﻊ :
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اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز

……………………………………..

……………………………………...

……………………………………....

السيد األستاذ الدكتور  /رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيــا
ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ  ..و ﺑﻌد ،

ﺗﺷﻬـد ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد  /ﻣرﻛز  /ﻫﻳﺋﺔ
ﺑﺄن اﻟﺳﻳد /
اﻟوظﻳﻔﺔ /

……………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………………………….....................

اﻟﻣﺗﻘدم لجائزة المنصورة الطبيـــــة ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ

ﻟم ﺗوﻗـﻊ ﻋﻠﻳﻪ آﻳﺔ ﺟـزاءات ﺗﺄدﻳﺑﻳـﺔ وﻟﻳس ﻗﻳد اﻟﺗﺣﻘﻳق .

ﻳﻌﺗﻣد ،
ﻣﺳﺋوﻝ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ :
اﻟﺗوﻗﻳـ ــﻊ :

………………………………...................

………………………………...................

ﺧﺗم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ :
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أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز
ﺗﻣﻐﺔ ﻓﺋﺔ  90ﻗرﺷﺎ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣوارد 10

صيغة اإلقــــــــــرار

اﻗر أﻧﺎ اﻟدﻛﺗور  ) …………………………………………………………… /ﻳذﻛر اﻷﺳم ﻛﺎﻣﻼ (
ﺑﺄﻧﻧـﻰ أﺗﻘـدم لجائزة المنصورة الطبيـــــة ﻟﻌﺎم  2016ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ………………………… ، .وأﻧﻧﻰ

ﻣن ﻣواطﻧﻰ ………………………………… وأن اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ورد
ﻣن ﺷروط وﻟم ﻳﺳﺑـق اﻟﻔوز ﺑﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺎﺋزة أﺧرى .

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم

ﺗﺣرﻳ ارً ﻓﻰ :

/

. 2016 /

[

]
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قاعدة بيانات متقدمين وفائزين
ﺻ ـﻮرة

) استمارة بيانات متقدم (
لجائزة ) ھيئات  /أفراد ( 2016
رقم القيد

خاص باإلدارة العامة للجوائز

مايلى يملئ بمعرفة المرشح بكل دقة ووضوح وعلى مسئوليته الخاصة :

اســم
الجائزة

جائزة

اسم المتقدم طبقا للرقم
القومى
جھة اإلصدار

الرقم القومى للبطاقة

رقم حساب البنك
اسم البنك

تاريخ الميـــــالد

فرع البنك
اليوم

الســــنة

الشـــھر

جھة الميـــــالد

خــريج جامعـــة
الدرجة
العلمية

مدرس

كليــــــة
أستاذ
مساعد

أستاذ

أستاذ
متفرغ

كلية
معھد
شعبة

جامعـة
ھيـــئة

أو .

الوظيفــــــة
عنـــــوان
المراسلة

رقم
الرقم البريدى

تليفـون
منزل

مديــنة

شارع

ص.ب
مــنزل
عمل

محافظة
موبايل

البريد اإللكترونى

تاريخ التقدم

E-mail

2016

توقيع المتقدم
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اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز
شروط التقدم إلحدى جوائز الھـيئات أو األفــراد

فى العلوم التكنولوجية و الھندسية لعام

2016

الشروط العامة الواجب توافرھا فى اإلنتاج العلمى المقدم :
 أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﻳم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﺋزة أو أى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة
إﻧﺗﺎﺟــﺎ ﺳــﺑق ﻟﻠﻣﺗﻘــدم أن ﺣﺻــﻝ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( أو ﺟــﺎﺋزة
 أﻻ ﻳﺗﺿــﻣن اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻰ ً
أﺧرى ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم ﻣدرس أو ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻼﺑد ﻣن إﺣﺿـﺎر ﺻــورة ﻏــﻼف اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ (
ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ .
 ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ وﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣن ﺟواﺋز )اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻟﻛن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف .
ـ أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﻧﺷورة ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳـرة )  2014ـ  2015ـ  ( 2016ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﺣــﺎث ،ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻳم
ﻣﺎ ﻳﺛﺑت اﻟﻧﺷـر وذﻟك ﺑﺈﺣﺿﺎر اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺷــروع ﺿــﻣن اﻷﺑﺣـﺎث
ﻳﺟــب اﻟﺗﻘــدم ﺑﺧطــﺎب ﻳﻔﻳــد اﻟﺗطﺑﻳــق ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة  ،وﺗﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻣﻘــﺎﻻت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر وﻣﻠﺧﺻــﺎت اﻟﺑﺣــوث
واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ  ) ،ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺷورة ( Online
ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳــن ﻓﻰ اﻟﺑﺣــث وﺗﺣدﻳد دور وﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺑﺣث .
ــــ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻟﺗــﻰ أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓﻳﺷــﺗرط ﺻــدور ﻛﺗـــﺎب اﻟﻣـــؤﺗﻣر ﻣﺷــﺗﻣﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث ﻛﺎﻣﻠــﺔ ٕواﺣﺿــﺎرﻩ
ﻟﻺطﻼع أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗــوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷرﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  C.Dﻓﻼﺑد ﻣن اﺣﺿﺎر ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﺳﺣب أوراﻗﻪ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟﺎﺋزة أﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺗﻘدﻳم .
 ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘـدم ﻻ ﻳـرد .

* ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرد ﺑﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﺷروط ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز .
وﻋﻠــﻰ اﻟ ـراﻏﺑﻳن ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدم ﺗﺳــﻠﻳم اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﺑﺎﻟﻳــد أو اﻟﺑرﻳــد إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟ ـواﺋز واﻟﺣ ـواﻓز

ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى ً ، 11516 :
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وفيما يلى تعريف بالجوائز المعلن عنھا ھذا العام وشروطھا الخاصة :
 1ـ جوائز جمعية أكاديمية الشروق لإلبداع العلمى والتكنولوجى  :وﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺟﺎﺋزة ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون أﻟف
ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2003وﻫﻰ أرﺑﻊ ﺟواﺋز ﺗﻣوﻟﻬم أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺷروق ﺟﻧﻳﻪ وﺗﻣﻧﺢ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت :
الھندسة الكيماوية وتطبيقاتھا

الھندسة اإللكترونية وتطبيقاتھا

الھندسة المدنية والمعمارية للمشروعات
الحاسبات ونظم المعلومات فى الصناعة
الصناعية
وﺗرﺷـــﺢ ﻟﻬــﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت وﻣﻌﺎﻫــد وﻣ ارﻛــز اﻟﺑﺣــوث واﻟﺟﻣﻌﻳــﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ وﻳﺣـــق ﻟﻸﻓـــراد اﻟﺗﻘــدم ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﻟﻠﺟــﺎﺋزة
وﻳﺷــﺗرط ﻓــﻰ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻰ أن ﻳﻛــون ﻣﻧﺷــو اًر أو ﺗــم ﺗطﺑﻳﻘــﻪ ﺧــﻼﻝ اﻟﺧــــﻣس ﺳــﻧوات اﻷﺧــــﻳرة ) ﻣــن  2012إﻟــﻰ

( 2016
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ـ جائزة شركة مصر لأللومنيوم  :وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2003وﺗﻣوﻟﻬــﺎ ﺳــﻧوﻳﺎ ﺷــرﻛﺔ ﻣﺻــر ﻟﻸﻟوﻣﻧﻳــوم وﺗﻣــﻧﺢ ﻟﻸﺑﺣــﺎث اﻟﺗــﻰ ﺗﺧــدم ﻣﺟــﺎﻻت أﻧﺷــطﺔ
اﻟﺗطوﻳر ﺑﺎﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﺛﻝ :
الخـــاليا ـــ ســباكة األلمنيوم ــ درفلة األلمنـــيوم ــ بثـق األلمنــــيوم ــ
صناعة األنـــود

 3ـ جائزة المرحوم المھندس عثمان أحمد عثمان فى مجال تطوير صناعة التشييد والمقاوالت المصرية :
وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋـﺎم  1997وﻳﻌﻠــن ﻋﻧﻬــﺎ ﺳﻧوﻳــﺎ وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﻘــﺎوﻟون اﻟﻌــرب ﻋرﻓﺎﻧـﺎً وﺗﻘــدﻳ اًر ﻣــن

ﻣﻬﻧدﺳﻰ ﻣﺻر وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻟون اﻟﻌرب ﺗﺟﺎﻩ اﻷب اﻟروﺣﻰ وراﺋد ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻘــﺎوﻻت واﻟﺗﺷــﻳﻳد واﻟﺑﻧــﺎء ﻓــﻰ
ﻣﺻر واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻰ  ،ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟﺎﺋزة إﺟراء ﺑﺣوث ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ أو ﺗﺣﻘﻳــق إﻧﺟــﺎزات ﻣﺑﺗﻛـرة ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﺗطــوﻳر ﻛــﻝ أو ﺑﻌــض
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﻳﻳد واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻵﺗﻳﺔ :

تطوير مواد ومعدات البناء واستخداماتھا

تطوير تحسين األداء وإدارة عمليات التشييد

تطوير الجودة الشاملة وضبط الجودة فى مجاالت
التشييد

تطوير المفاھيم وتحسين جودة اقتصاديات
التشييد

التدريب الفنى المتواصل للعاملين فى التشييد

اإلصالح وصيانة المنشآت وتكنولوجيا
الخرسانة

ـ ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن ﺧرﻳﺟﻰ إﺣدى ﻛﻠﻳﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ .
ـ وﻳﺟوز أن ﻳﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ) ﻛﻳﺎن ﻫﻧدﺳﻰ ( ﻟﻠﺟﺎﺋزة وﻳﺷﺗرط أن ﻳذﻛـر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وأﺳــم ﻣــن ﻳﻧــوب ﻋﻧﻬ ــم
أو اﻟﻣﻣﺛﻝ ﻟﻬم .
ـ ـ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺑﺣــوث ﻳﺷــﺗرط أن ﺗﻛــون ﻣﻧﺷــورة ﻓــﻰ دورﻳــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ أو أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣر دوﻟــﻰ ﺧــﻼﻝ اﻟــﺛﻼث
ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ) 2014ـ  2015ـ ( 2016
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ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻹﻧﺟـﺎزات اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﻓﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺗﺷﻳﻳد ﻳﺟـب اﻟﺗﻘدم ﺑﺧطﺎب ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘﻘت
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻔﻳذى أو إﺣدى ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ وﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗد ﺗم ﺧـﻼﻝ اﻟﺳﻧوات

اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷﺧـﻳرة ) ﻣن  2012إﻟﻰ  ( 2016ﻋﻧد اﻟﺗﻘـدم .

 4ـ جائزة تنمية االبتكار واالختراع فى مجال الصناعة والتنمية التكنولوجية  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1983وﺗﻣوﻟﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﻳـﻊ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ "اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ " .
يشترط فى االعمال المقدمة :
ـ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑراءة اﺧﺗراع ﻓﻰ ﺧﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻻﺧﻳرة )( 2015-2015-2014
ـ ﺗطﺑﻳق اﻻﺧﺗراع ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺻﻧﺎﻋــﻰ .
ـ ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺎﺋد اﻗﺗﺻﺎدى ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗطﺑﻳق اﻻﺧﺗراع .
ـ أن ﻳرﺗﺑط اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻳﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻠوﻝ ﻣﻊ ﺗوﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﻔدﻳن .
ـ أن ﻳﺷﺟﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة .

 5ـ جائزة المرحوم المھندس سليمان عبد الحى فى مجال النقل واالتصاالت  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  1984ﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟــذى ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ و ازرة اﻟﺗﻌﻣﻳــر واﻟدوﻟــﺔ ﻟﻺﺳــﻛﺎن  ،ﺗﺧﻠﻳــداً ﻟــذﻛرى اﻟﻣرﺣــوم اﻟﻣﻬﻧــدس

ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻰ وﻛﺎن رﺋﻳس ﻣﺟﻠس ﺑﺣوث اﻟﻧﻘﻝ واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ .

 6ـ جائزة المھندس فــؤاد أبو زغـــــلة لتطوير وتنمية الصناعة  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2002وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرﻋت ﺑﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ
ـ ﺗﻣﻧﺢ ﻷﺣداﻟﻣﺑﺗﻛرﻳن اﻟذﻳن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺑراءة اﺧﺗراع ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وأن ﻳﻛون ﻗد ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣـن اﻻﺑﺗﻛﺎر
ﻋن طرﻳق ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﻧدوق دﻋم اﻹﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وذﻟك ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻷﺧﻳرﺗﻳن ) 2015ـ .(2016

 7ـ جائزة المرحوم أ.د .محمد كامل محمود فى مجاالت تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعات النسجية :وﻗﻳﻣﺔ
اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2003ﺗﺧﻠﻳــداً ﻟــذﻛرى اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد ﻛﺎﻣــﻝ ﻣﺣﻣــود رﺋــﻳس اﻟﻣرﻛــز اﻟﻘــوﻣﻰ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻷﺳ ــﺑق ﺗﻣــﻧﺢ

ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻳن أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وأﺳ ـرة اﻟﻣرﺣــوم أ.د .ﻣﺣﻣــد ﻛﺎﻣــﻝ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض ـ
وﻳﺷــﻣﻝ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺟ ـﺎﺋزة إﺟ ـراء ﺑﺣــوث ﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ أو ﺗﺣﻘﻳــق إﻧﺟــﺎزات ﻣﺑﺗﻛ ـرة ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻰ اﻟﻧﻬــوض ﺑﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﺟﻳ ــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺻــر

وزﻳــﺎدة اﻟﻘــدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻳﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻳﺋــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗطــوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ واﻟﻣـواد اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ،
وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
ـ الغزل والنسيج والتريكو والمالبس الجاھزة واألقمشة غير المنسوجة والمنسوجات الـفني ـة
.
ـ مواد الب وش وعملي ة التب ويش  ،والمعالج ات األولي ة ) تنقي ة الم واد النس جية م ن الش وائب
كيميائيا
و /أو بيولوجيا(  ،والمواد المؤكسدة والتبييض والمرسرة ومواد التجھيز والتجھيز النھائى .
ـ األصباغ والمخضبات وعجائن الطباعة والصباغة والطباعة .
ـ ـ وﻳﺷ ــﺗرط أن ﻳﻛ ــون اﻟﻣﺗﻘ ــدم ﻣ ــن ﺧرﻳﺟـــﻰ إﺣـــدى ﻛﻠﻳـــﺎت اﻟﻌﻠ ــوم  ،أو اﻟﻬﻧدﺳ ــﺔ  ،أو اﻟﻔﻧ ــون اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳـ ــﺔ  ،أو اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد
اﻟﻣﻧزﻟﻰ ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ  ،وأﻻ ﻳزﻳد ﺳن اﻟﻣﺗﻘدم ﻋن ﺧﻣﺳﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻧد اﻟﺗﻘدم .
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ـ ﻳﺟوز أن ﻳﺗﻘدم أﻛﺛر ﻣن ﻓرد ﻟﻠﺟﺎﺋزة وﻳﺷﺗرط ذﻛر أﺳﻣﺎؤﻫم وأﺳم ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻬم أو اﻟﻣﻣﺛﻝ ﻟﻬم .

ـ أن ﺗﻛون اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻗد أﺟرﻳت ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼﻝ الثالث سنوات األخيرة ) 2014ــ  2015ــ
. ( 2016
 8ــ جائزة أ.د.أحمد محرم أحمـد فى مجال الھندسة اإلنشائية وتطبيقاتھا العملية  ،وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1986وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﻣﺣرم أﺣﻣد وزﻳر اﻹﺳﻛﺎن اﻷﺳﺑـق .
 9ـ جائزة أ .د .إبراھيم محمود األسيوطى فى مجال تنمية الموارد المائية فى مصر والحفاظ عليھا من التلوث :
ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم 1988وﺗﻣــﻧﺢ ﺳــﻧوﻳﺎً ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑــرع ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور إﺑـراﻫﻳم اﻷﺳــﻳوطﻰ اﻷﺳــﺗﺎذ ﺑﻘﺳــم اﻟــرى واﻟﻬﻳــدروﻟﻳﻛﺎ ﺑﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﻬﻧدﺳﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة .

 10ـ جائزة المرحوم أ .د .محمد محمد الھاشمى فى بحوث وتكنولوجيا التشييد والمنشآت الخرســـانية :
ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1992وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷــﻣﻰ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟﻣﺗﻔــرغ ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﻬﻧدﺳــﺔ

ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس ورﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس اﻷﺳﺑق .
 11ـ جائزة المرحوم أ .د .محمد محمود خليفة فى ھندسة القوى الكھربية  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1992وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم اﻷﺳﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــود ﺧﻠﻳﻔــﺔ أﺳــﺗﺎذ ﻣﺗﻔــرغ

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ .

 12ـ جائزة المرحوم أ .د .فوزى حسين حماد فى مجال علوم وتكنولوجيا المواد أو التكنولوجيا النووية :
ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2005وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗــﺑرﻋت ﺑــﻪ اﻟﺳــﻳدة  /ﺳــﻌﺎد ﻣﺣﻣــد ﻣﻧــدﻳﻝ زوﺟــﺔ اﻟﻣرﺣــوم اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور ﻓــوزى

ﺣﺳﻳن ﺣﻣﺎد رﺋﻳس ﻫـﻳﺋﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟـذرﻳﺔ اﻷﺳﺑق .

 13ـ جائزة المرحوم أ.د .عبد الباقى محمد إبراھيم فى مجال العمارة والتخطيط العمرانى :

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2006وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗـﺑرع ﺑﻪ اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣـد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻰ ﻧﺟﻝ اﻟﻣرﺣوم اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد

اﻟﺑﺎﻗﻰ ﻣﺣﻣد أﺳﺗﺎذ ﻛرﺳﻰ ﺗﺧطﻳط اﻟﻣدن ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس اﻷﺳﺑق.

 14ــ جائزة أ.د .شـــوقى محمود ســالم فى مجال إدارة المعرفة والمعلوماتية :

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2007وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗــﺑرع ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور  /ﺷــوﻗﻰ ﻣﺣﻣــود ﺳــﺎﻟم رﺋــﻳس ﻣﺟﻠــس إدارة

ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻟﻠوﺳﺎﺋط اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗـﺑﺎت .
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ـ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ ﺣﻘﻝ اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذى ﺑﻣ ارﻛــز اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ  ،أو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت :

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ـ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ـ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ـ اﻷرﺷــﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ٕوادارة اﻟوﺛــﺎﺋق ـ
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺧطط اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ .
ـ أﻻ ﻳﻘﻝ ﺳن اﻟﻣﺗﻘدم ﻋن  30ﻋﺎﻣﺎ وﻻ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ  65ﻋﺎﻣﺎ وأن ﻻﻳﻘﻝ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺎدﻳﻣﻰ ﻋن درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر .
ـ اﻟﺗﻘدم ﺑﺄﺧر ﺛﻼث أﺑﺣﺎث ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻧﺷرت ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻷﺧﻳرﺗﻳن )  2014ـ  ( 2015وﻳﻔﺿــﻝ أن ﻳﻛــون
اﻟﻧﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻰ .

 15ـ جائزة أ .د .نادية حامد حجازى ألحسن بحث تطبيقى فى مجال الذكاء اإلصطناعى ) ھندسة
اللغة العربية(  :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷــﺋت ﻋــﺎم  2015وﺗﻣــﻧﺢ ﻣــن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑرﻋــت ﺑــﻪ اﻷﺳــﺗﺎذة اﻟــدﻛﺗورة ﻧﺎدﻳــﺔ ﺣﺎﻣــد ﺣﺟــﺎزى اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟﻣﺗﻔــرغ ﺑﻛﻠﻳــﺔ

اﻟﻬﻧدﺳﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺗﺳﻠﻳم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻳد أو اﻟﺑرﻳد إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟواﺋز واﻟﺣواﻓز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى ً ، 11516 :

مع تمنيات اإلدارة العامة للجوائز والحوافز باألكاديمية بالتوفيق ،
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وزارة البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز

شروط التقدم
إلحدى جوائز الھيـئات فى مجـــــال الـبـيـئــــة لعام

2016

الشروط العامة الواجب توافرھا فى اإلنتاج العلمى المقدم :
 أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﻳم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﺋزة أو أى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة
إﻧﺗﺎﺟﺎ ﺳﺑق ﻟﻠﻣﺗﻘدم أن ﺣﺻﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( أو ﺟــﺎﺋزة أﺧــرى
 أﻻ ﻳﺗﺿﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ً
ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم ﻣــدرس أو ﻣــدرس ﻣﺳــﺎﻋد ﻓﻼﺑــد ﻣــن إﺣﺿــﺎر ﺻــورة ﻏــﻼف اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ (
ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ .

 ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ وﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣن ﺟواﺋز )اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻟﻛن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف .
ـ أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﻧﺷورة ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳـرة )  2014ـ  2015ـ  ( 2016ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﺣــﺎث ،ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻳم
ﻣﺎ ﻳﺛﺑت اﻟﻧﺷـر وذﻟك ﺑﺈﺣﺿﺎر اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺷــروع ﺿــﻣن اﻷﺑﺣـﺎث
ﻳﺟــب اﻟﺗﻘــدم ﺑﺧطــﺎب ﻳﻔﻳــد اﻟﺗطﺑﻳــق ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة  ،وﺗﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻣﻘــﺎﻻت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر وﻣﻠﺧﺻــﺎت اﻟﺑﺣــوث
واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ  ) ،ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺷورة ( Online
ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳــن ﻓﻰ اﻟﺑﺣــث وﺗﺣدﻳد دور وﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺑﺣث .
ـ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻟﺗــﻰ أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓﻳﺷــﺗرط ﺻــدور ﻛﺗــﺎب اﻟﻣــؤﺗﻣر ﻣﺷــﺗﻣﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث ﻛﺎﻣﻠــﺔ ٕواﺣﺿــﺎرﻩ
ﻟﻺطﻼع أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗــوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷرﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  C.Dﻓﻼﺑد ﻣن اﺣﺿﺎر ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﺳﺣب أوراﻗﻪ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟﺎﺋزة أﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺗﻘدﻳم .
 ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘـدم ﻻ ﻳـرد .

* ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرد ﺑﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﺷروط ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز .
وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺗﺳﻠﻳم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻳد أو اﻟﺑرﻳــد إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟـواﺋز واﻟﺣــواﻓز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى ً ، 11516 :

1

وفيما يلى تعريف بالجوائز المعلن عنھا ھذا العام وشروطھا الخاصة :
 1ـ جائزتا البحوث البيئية والتربية البيئية  :ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺟﺎﺋزة ﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋﺗﺎ ﻋﺎم  1979وﺗﻣوﻟﻬﻣﺎ أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺳــﻧوﻳﺎ وﻛﺎﻧــت ﻗﻳﻣــﻪ ﻛــﻝ ﺟــﺎﺋزة  500ﺟﻧﻳــﻪ
ﺛم زﻳدت أﻋوام  2009 ، 2007 ، 1999 ، 1980ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺟﺎﺋزة ﻋﺷرﻳن أﻟف ﺟﻧﻳﻪ .
 2ـ جائزة المرحوم أ.د .أسامة الخولى لألبحاث والدراسات البيئيــة  :وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2002وﻳﻣوﻟﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﺷﺋون اﻟﺑﻳﺋﺔ وﺗﻣﻧﺢ اﻟﺟﺎﺋزة ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ وﺗؤدى إﻟﻰ

إﻳﺟﺎد ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺑﻳﺋﻳﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ وواﺿﺣﺔ وﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

ـ ﻳﻛون اﻟﺣﻝ ﻣوﺿوع ﻟدراﺳﺔ أو اﻟﺑﺣث ذو ﺟدوى ﻓﻧﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻳﻛون ﺳﻬﻝ اﻟﺗطﺑﻳق .
ـ أن ﻳﻛون اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻘدم ﻣﻧﺷو اًر أو ﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻷﺧﻳرﺗﻳن ) 2015ــــ .( 2016
ﻓﻰ أﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻵﺗﻳﺔ :

 1ـ ﺗدوﻳر اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻠدﻳﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ
 2ـ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوث اﻟﻬواء وذﻟك ﺑطرق ﺑﺳﻳطﺔ وﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺑــﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣرﻛﺑﺎت
 3ـ ﻋرض طرق ﺑﺳﻳطﺔ وﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻣﻌﻠﺟﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻠﻘرى اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ

 3ـ جائزة األستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة للبيئـة :

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر أﻟف ﺟﻧﻳﻪ

ﺗﻣﻧﺢ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻰ أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ  :أﻧﺷﺋــت ﻋﺎم  1998وﻛﺎﻧت ﺗﻣﻧـﺢ ﺛﻼث ﺟواﺋز ﻣن رﻳــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﺑــرع
ﺑﻪ أ.د .ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎﻝ طﻠﺑﺔ رﺋﻳس اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌــض زﻣﻼﺋــﻪ  ،وﻣــن ﻋــﺎم  2002أﺻــﺑﺣت
ﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  15000ﺟﻧﻳﻪ ﺗﻣﻧﺢ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻰ أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ :
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ  :ﻷﺣﺳن ﺑﺣث ﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ  :ﻷﺣﺳن ﻋﻣﻝ ﻧﻔذ ﻓﻌﻼ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث  :ﻷﺣﺳن ﻋﻣﻝ إﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .
مجال ھذا العام ھو  :ﻷﺣﺳن ﻋﻣﻝ ﻧﻔذ ﻓﻌﻼ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .
ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻧﻔذ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﺗﻣﻧﺢ ﻟﻸﻓراد  ،أواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﻳــﺔ  ،أو اﻟﺟﻣﻌﻳــﺎت اﻷﻫﻠﻳــﺔ  ،وﻳﺷــﺗرط

ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳــر ﻋــن اﻟﻌﻣــﻝ أو اﻟﻣﺷــروع ﻳﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ اﻟﻔﻧﻳــﺔ وﻣــﺎ ﻳﺛﺑــت ﺗطﺑﻳﻘــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ ﺧــﻼﻝ اﻟــﺛﻼث ﺳــﻧوات اﻷﺧﻳــرة وذﻟــك
ﺑﺧطﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻠﺑﺣث أو اﻟﻣﺷروع  ،وﻳوﺿﺢ اﻟﻣﺗﻘدم ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻘدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع تمنيات اإلدارة العامة للجوائز والحوافز باألكاديمية بالتوفيق ،
2

وزارة البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
اإلدارة العامة للجوائز والحوافــز

شروط التقدم
إلحدى جوائز الھيـئات فى بعض المجـــاالت األخرى لعام

2016

الشروط العامة الواجب توافرھا فى اإلنتاج العلمى المقدم :
 أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﻳم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﺋزة أو أى ﺟﺎﺋزة أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة
إﻧﺗﺎﺟــﺎ ﺳــﺑق ﻟﻠﻣﺗﻘــدم أن ﺣﺻــﻝ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ ( أو ﺟــﺎﺋزة
 أﻻ ﻳﺗﺿــﻣن اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻰ ً
أﺧرى ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .

 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم ﻣدرس أو ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻼﺑد ﻣن إﺣﺿـﺎر ﺻــورة ﻏــﻼف اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ) ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر أو دﻛﺗــوراﻩ (
ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ .

 ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻹﺣدى ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ وﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣن ﺟواﺋز )اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻟﻛن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف .
ـ أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ﻣﻧﺷورة ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳـرة )  2014ـ  2015ـ  ( 2016ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﺣــﺎث ،ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻳم
ﻣﺎ ﻳﺛﺑت اﻟﻧﺷـر وذﻟك ﺑﺈﺣﺿﺎر اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺷــروع ﺿــﻣن اﻷﺑﺣـﺎث
ﻳﺟــب اﻟﺗﻘــدم ﺑﺧطــﺎب ﻳﻔﻳــد اﻟﺗطﺑﻳــق ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة  ،وﺗﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻣﻘــﺎﻻت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر وﻣﻠﺧﺻــﺎت اﻟﺑﺣــوث
واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ  ) ،ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺷورة ( Online
ـ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﺟب ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳــن ﻓﻰ اﻟﺑﺣــث وﺗﺣدﻳد دور وﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺑﺣث .
ــــ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻟﺗــﻰ أﻟﻘﻳــت ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓﻳﺷــﺗرط ﺻــدور ﻛﺗـــﺎب اﻟﻣـــؤﺗﻣر ﻣﺷــﺗﻣﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث ﻛﺎﻣﻠــﺔ ٕواﺣﺿــﺎرﻩ
ﻟﻺطﻼع أو ﺻورة اﻟﻐﻼف واﻟﻣﺣﺗــوﻳﺎت  ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷرﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  C.Dﻓﻼﺑد ﻣن اﺣﺿﺎر ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﺳﺣب أوراﻗﻪ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟﺎﺋزة أﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺗﻘدﻳم .
 ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻘـدم ﻻ ﻳـرد .

* ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرد ﺑﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﺷروط ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز .
وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺗﺳﻠﻳم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻳد أو اﻟﺑرﻳــد إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺟـواﺋز واﻟﺣـواﻓز ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )  101ﺷﺎرع ﻗﺻــر اﻟﻌﻳﻧﻰ ـ اﻟﻘﺎﻫــرة (

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﻫو  31ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  2016م
رﻗم ﺑرﻳدى ً ، 11516 :
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وفيما يلى تعريف بالجوائز المعلن عنھا ھذا العام وشروطھا الخاصة :
 1ـ جوائز تنمية االبتكار واالختراع فى مجال اآلثـــــار  :وﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺟﺎﺋزة ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1983وﺗﻣوﻟﻬــﺎ ﻫﻳﺋــﺔ اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺻـرﻳﺔ وﻛــﺎن ﻣﺟﺎﻟــﻬﺎ اﻟﺗــرﻣﻳم ـ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﺗـراث اﻷﺛــرى وﻋــددﻫﺎ ﻫــذا
اﻟﻌﺎم ﺟﺎﺋزﺗﺎن ﻓﻘط  ،ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت :

النشر العلمى عن اآلثار ـ الترميـــم ـ حماي ة الت راث األث رى العم ل المتحف ى ـ التنقي ب األث رى
ـ الوعى األثرى
 2ـ جائزة تبســــيط العلـــــوم  :وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرون أﻟف ﺟﻧﻳﻪ
أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  1983وﺗﻣوﻟﻬﺎ و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

ـ ﺗﻣﻧﺢ ﻷﺣﺳن ﻋﻣﻝ ﻣن ﺗﺄﻟﻳف أو ﺗرﺟﻣﺔ أو اﺧﺗراع وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﺑﺳﻳط اﻟﻌﻠــوم
ﺑﺷرط أن ﻳﻛون اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻣﻧﺷو اًر ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻷﺧﻳرﺗﻳن )  2015ــ .( 2016

ـ ﻳراﻋﻰ ﺗﻘدﻳم ﺧﻣس ﻧﺳﺦ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ

 3ـ جائزة الدكتور نادر ري اض ) بافاري ا مص ر ( للوقاي ة م ن أخط ار الحري ق  :وﻗﻳﻣــﺔ اﻟﺟــﺎﺋزة ﻋﺷـرة أﻻف
ﺟﻧﻳﻪ

أﻧﺷﺋت ﻋﺎم 1993وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرﻋت ﺑﻪ ﺷرﻛﺔ " ﺑﺎﻓﺎرﻳــﺎ ﻣﺻــر" ﺗﻣوﻟﻬــﺎ ﺷــرﻛﺔ " ﺑﺎﻓﺎرﻳــﺎ ﻣﺻــر" وﺗﻣــﻧﺢ
ﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺗطــوﻳر واﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟوﻗﺎﻳــﺔ ﻣــن أﺧطــﺎر اﻟﺣرﻳــق ﻋﺎﻣــﺔ وﺑﻣﺻــر ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻻت ﺗطــوﻳر ﻣﻌــدات

إطﻔﺎء اﻟﺣرﻳق أو ﻓﻰ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣن ﻣواد ﻣﺧﻣدة وﻣﻌدات إﻧذار ﻣﺑﻛر أو ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﻘﺎذ ﻣن اﻟﺣرﻳق  ،وﻳﺷﺗرط أن
ﺗﻛــون اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ذات ﻓﻛــر ﻣﺑﺗﻛــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳــق اﻟﻌﻣﻠــﻰ ﻣﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ  ،وﺗﻘــدم ﺧﻣــس
ﻧﺳﺦ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﺋزة وﻻ ﻳﺷﺗرط ﻣدة زﻣﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ .

 4ـ جائزة المرحوم أ.د .جمال ماضى أبو العزائم فى مجال التنمية الريفية فى المجتمع المصرى  :ﻗﻳﻣﺔ
اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﺷرون
أﻟف ﺟﻧﻳﻪ  ،أﻧﺷﺋت ﻋﺎم  2013وﺗﻣﻧﺢ ﻣن رﻳﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺑرع ﺑﻪ ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺎﺿﻰ أﺑو اﻟﻌزاﺋم أﺳﺗﺎذ اﻟطب
اﻟﻧﻔﺳﻰ وزﻣﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻰ ﺑﻠﻧدن  ،وﺗﻣﻧﺢ ﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻰ أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻵﺗﻳﻳن  :ـ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟرﻳﻔﻳﺔ
ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى  ) .ﻣﺟﺎﻝ ﻫذا اﻟﻌﺎم (
ـ اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻹﻋﺎﻗﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى

مع تمنيات اإلدارة العامة للجوائز والحوافز باألكاديمية بالتوفيق ،

