
  الترجمةو لتأليف العلمى التشجيعية فى االفيوم جائزة جامعة 
   :)٤٠(مادة 

 ألبنائها من أعضاء هيئة التدريس لرتمجةل وأخرىلتأليف العلمى اجلامعة التشجيعية ىف امتنح جامعة الفيوم جائزة  .١
وذلك ىف  تأليفه أو ترمجتهن يقوم بتأليف أو ترمجة كتاب أو يشارك مع آخرين ىف ممأو اهليئة املعاونة أو اإلداريني 

 .أى جمال من جماالت العلوم املختلفة
اتني اجلائزتنيضوابط وإجراءات التقدم والتحكيم اليتم الرتشيح وفق  .٢  .واملنح اخلاصة 
ا العضو لنيل أى جائزة من جوائز اجلامعة أال يكون قد سبق  .٣ يشرتط ىف الكتب املؤلفة أو املرتمجة الىت يتقدم 

ا  .جوائز اجلامعةللحصول على جائزة أخرى من  وأن تقدم 
 .تأديبيا ىف خمالفة خملة بالشرف واألمانة املرشحأال يكون قد سبق جمازاة  .٤

   :)٤١(مادة 
 :جبائزة جامعة الفيوم التشجيعية ىفمينح الفائز : قيمة الجائزة

 جنيه وشهادة تقدير ١٠٠٠٠مكافأة مالية قدرها  التأليف العلمى. 
 جنيه وشهادة تقدير ١٠٠٠٠مالية قدرها  مكافأة الرتمجة. 
   :)٢٤(مادة 
  :رشيحالتومتطلبات  شروط

  :بالنسبة للعضو المتقدم) ١(
شارك يف تأليفه أو ترمجته من العربية إىل األجنبية أو العكس وذلك يف يأن يقوم بتأليف أو ترمجة كتاب متميز أو  .أ 

  .أثناء عمله باجلامعة
ا يف جمال التأليف واالقتباس والرتمجة، مع مراعاة حقوق امللكية أن يلتزم املؤلف أو املرتجم بال .ب  قوانني املعمول 

 .الفكرية، ويقر صراحة بذلك
 .أن يقدم املرتجم إفادة رمسية من املؤلف األصلى أو الناشر بالسماح باملوافقة على ترمجة املؤلف .ج 
  .إرفاق نسخة أصلية من الكتاب املرتجم .د 
  :ف أو المترجمبالنسبة للكتاب المؤل) ٢( 
 .أن يتواءم اإلنتاج العلمى املعرىف املطروح للتقدم مع رسالة ورؤية اجلامعة وأهدافها االسرتاتيجية .أ 
 .أن يتصف باألصالة .ب 
 .أن يكون ذا إضافة علمية للتخصص .ج 
أال يكون الكتاب املؤلف أو املرتجم من ضمن املقررات الدراسية املقررة على طالب أى من الفرق الدراسية  .د 

 .لكلية الىت ينتمى إليها املتقدمبا
ا ومسجل بالرتقيم القومي أو الدويل .ل   .أن يكون قد مت نشره فـي إحدى دور النشر املعرتف 
يراعى اجلوانب الفنية مثل عنوان الكتاب وحجمه وعدد صفحاته ومستوى الطباعة ونوع اخلط والورق ومستوى  .ن 

اإلمالئية واملطبعية وجوانب التجديد ولغة الكتاب التجليد وخالصة هدف الكتاب والسالمة من األخطاء 
 .إن وجد رومناسبتها ومستوى التوثيق العلمى والتكرا



 

 
٢

  

رف علي هذه الرسائل داخل ن رسالة ماجستري أو دكتوراه للمتقدم للجائزة أو من يشم مستخلصا يكون الأ .ه 
 ).ويقدم إقرارا بذلك(اجلامعة أو خارجها 

 .ة الفيوم على الكتابأن يذكر املؤلف انتمائه جلامع .و 
بعد تطبيق الالئحة ألول مرة  أال يكون قد مر على نشره أكثر من مخس سنوات حىت تاريخ اإلعالن عن اجلائزة .ي 

 .وبعد ذلك يشرتط نشر الكتاب املؤلف أو املرتجم ىف نفس سنة التقدم للحصول على اجلائزة) م٢٠١٤(
  :بالنسبة للمحكم) ٣(

  .ب املتقدم للجائزةأن يكون ىف نفس التخصص للكتا .أ 
 .أن يكون ذو خربة تؤهله للحكم على الكتاب من خالل السرية الذاتية .ب 
 .أال يكون على عالقة قرابة حىت الدرجة الرابعة مع املتقدم .ج 

على أن يرفق . المعهد/ ة مجلسي القسم والكليةاستيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافق) ٤(
  :بالطلب

  .)املرتجم/ املؤلف(  سخ من الكتابأربع ن -        
  .املعهد/ بيان حالة وظيفية معتمدة من الكلية -       
  .للمتقدمالسرية الذاتية  -       
  .للمتقدم صورة شخصية حديثة) ٢(عدد  -       
  :)٣٤(مادة 

 العملية القطاعات من األساتذة من ذوى اخلربة ىف جلنة) ٢(عدد اجلوائز باجلامعة  جملسعني ي: التحكيم إجراءات
 .املرتمجة حسب النموذج اخلاص بالتحكيماألخرى لتقييم األعمال لتقييم الكتب املؤلفة و أحدمها  املختلفة واألدبية
  :)٤٤(مادة 

ً على توصية : حإجراءات المن اجلوائز الفائز باجلائزة ىف كل جمال من بني  جملسمتنح اجلامعة ىف عيدها السنوى بناء
  : التاليةريأن تراعى القواعد واملعاي املرشحني، على

 .ىف حالة تساوى درجات املرشحني تقسم املكافأة املالية بينهم بالتساوى -
تقسم قيمة اجلائزة املالية بنسبة املشاركة جلميع  الفائز باجلائزة ىف حالة املشاركة ىف الكتاب املؤلف أو املرتجم -

 .الفيوم وحتجب اجلائزة ملن هم من خارج جامعة املشاركني

   
  


