
 

  ختیار أفضل رسالة ماجستیر ودكتوراه إمعايیر 
  جامعة الفیوم  -كلیة الزراعة 

الفضل رسالة ماجستیر ورسالة دكتوراة علي مستوى یصمم شھادة تقدیر ودرعتمنح كلیة الزراعة جامعة الفیوم 
  سواء من طالب الدراسات العلیا أوالھیئة المعاونة الكلیة 

  قواعد اختیار أفضل رسالة ماجستیر و دكتوراه
  إجـــــراءات التقـــدم: أوال

یتم اإلعالن لدى كلیھ الزراعة جامعة الفیوم عن التقدم لنیل جائزة أفضل رسالة ماجستیر و دكتوراه في  .1
علي ان یتم التقدم من خالل ترشیحات مجالس االقسام وبحد اقصي رسالھ واحدة  من  عامكل ینایر من 

 مع تقدیم مبررات إختیار الرسالة )دكتوراه/ ماجستیر(كل درجة 
تتولى إدارة الدراسات العلیا بكلیة الزراعة جامعة الفیوم مراجعة ملف المتقدم في ضوء الشروط الواجب  .2

 توافرھا في المتقدم ومتطلبات التقدم 
یتم عرض الملفات المقبولة على لجنة التحكیم التي یتم اختیارھا من قبل لجنة الدراسات العلیا والبحوث  .3

 لیةوالمعتمدة من مجلس الك بالكلیة
 عتماد من مجلس الكلیة  م یتم اعداد تقریر فنى للعرض واإلبعد ورود نتائج التحكی .4

  إجراءات التحكیم :  ثانیا
لتقییم الرسائل المقدمة لنیل الجائزة داخل الكلیة تحدد لجنة الدراسات العلیا عدد ثالثة من األساتذة من  .1

د الضرورة ویجوز اإلستعانة بأحد اساتذة التخصص عن ،متضمنا القواعد الحاكمة للتقییم ونموذج التقییم  
احتیاج اعضاء اللجنھ إلى إستفسار أو – فى حالھ التظلم  – اختالف واضح بین تقدیرات اعضاء اللجنھ (

  )للرسالھ دعم فني
لكل عمل مقدم وتقوم إدارة الدراسات العلیا والبحوث بإعداد تقریر  حكمینالم ساتذةیتم تجمیع تقاریر األ .2

مجمع عن كل عمل وتطبیق قواعد المفاضلة الختیار أفضل األعمال لنیل الجائزة بشرط أن تحقق الحد 
 من إجمالى الدرجات% 75األدنى من المعاییر المطلوبة لمنح الجائزة والتى تمثل 

  ساعة من تاریخ اعالن النتیجة48التحكیم فى خالل یجوز للمتقدم التظلم من نتیجة  .3
  لجائزةاشروط : ثالثاً 

  :ان یتوافر فى الرسالة عند التقدم الى الجائزة الشروط األتیةبدال
 ان تكون الرسالة قد منحت من كلیة الزراعة جامعة الفیوم  .1
 )دولى( محكمة قبل للنشر فى دوریات علمیة و اكثر من الرسالة او بحث اقد تم نشر ان یكون  .2
 أھمیة تطبیقیة لھا قد ساھمت فى حل مشكلة علمیة وان تكون الرسالة  .3
اكثر من عام عند اإلعالن عن الجائزة وذلك من تاریخ ) دكتوراه/ ماجستیر(أال یكون قد مضى على منح الدرجة  .4

 موافقة مجلس الكلیة
 )معتمد من رئیس مجلس القسمخطاب تزكیة ( یشھد لھ بالسمعھ الطیبة وتعاونة بالكلیة فى االعمال المكلف بھا .5

  متطلبات التقدم  : رابعاً 
 :یستوفي المتقدم لنیل الجائزة المستندات اآلتیة

 استمارة التقدم وفقا للنموذج المعد لذلك على الموقع اإللكترونى للكلیة .1
 السیرة الذاتیة للمتقدم معتمدة من الكلیة .2
 العلمیةقائمة معتمدة بالمشرفین على الرسالھ  .3
  من كلیة الزراعة جامعة الفیوم) دكتوراه/ماجستیر ( شھادة منح الدرجة  .4
) Impact Factor(مستند یفید نشر أو قبول نشر بحث واحد على األقل في دوریة علمیة أو أكثر ذات  .5

 .وتكون المفاضلة بین الرسائل لمعامل التأثیر األكثر ولعدد األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر
او  Posterقائمة بالمؤتمرات أو ورش العمل الدولیة التي تم المشاركة بھا كمتحدث أو مشارك ببحث أو  .6

  .مقال منشور ومستخرج من الرسالھ
 .نسخھ ورقیة من الرسالة) 1(عدد  .7
 pdfفى ملف واحد فقط من الرسالھ)CD( نسخ الكترونیة ) 3(عدد  .8

 أو المقبولة للنشر والمستخرجة من الرسالھ)Full Paper(نسخھ ورقیة من البحوث المنشورة ) 3(عدد  .9
  من البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر والمستخرجة من الرسالھ)CD( نسخ الكترونیة ) 3(عدد  .10
  للرسالة من الملخصات العربیة واالنجلیزیة  ورقیة نسخ) 3(عدد  .11
 .صورة من بطاقة الرقم القومي .12
  .صور شخصیة حدیثة) 3(عدد  .13

  


