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 وذلك طبقا لقواعد اآلتية :
 

 قواعد منح الجوائز بجامعة مدينة السادات: (4المادة )

 تمنح الجامعة سنويا الجوائز اآلتية:

 جائزة الجامعة التشجيعية   -أ

 جائزة الجامعة للتفوق  -ب

 الجامعة التقديرية  جائزة -ج

 :(5)لمادة ا

ة جائزة الجامعة التشجيعي تمنح جائزة الجامعة التقديرية وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو كما تمنح 

في مجال التخصص مرتين بشرط مرور خمس سنوات كمدة بينية وفي جميع األحوال ال يجوز الجمع 

 بين جائزتين قبل مرور خمس سنوات 

 االت الجوائزمج: (6)لمادة ا

من المجاالت التالية التي تمثل القطاعات التي حددها المجلس األعلى  تمجاالت المنح هي ثالثة مجاال

 للجامعات بالتبادل كل عام لكل جائزة وتشمل المجاالت التالية:

 :لالمجاالت العلمية واألكاديمية وتشم-أ

 العلوم الصيدالنية -2         لطبية      العلوم ا -1

  العلوم الهندسية -4            العلوم البيطرية -3

 العلوم األساسية -6           العلوم الزراعية -5

  التكنولوجيا الحيوية-8       العلوم البيئية        -7

 :لواإلنسانية وتشم األدبية المجاالت-ب

 العلوم القانونية -2ة                           العلوم االجتماعية واإلنساني-1

 العلوم التجارية -4العلوم التربوية والنفسية                                 -3

 التربية البدنية وعلوم الرياضة -5

 0تمنح الجوائز بمعدل جائزة واحدة لكل مجال من بين المجاالت المعلن عنها 

 :(7)لمادة ا

الدراسات العليا والبحوث ثالثة مجاالت لكل جائزة يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس 

بالتبادل سنويا بواقع جائزتين من المجاالت العلمية واألكاديمية وجائزة واحدة من المجاالت األدبية 

 0 ةواإلنساني

 :(8)لمادة ا

من كل عام في المجاالت التي تقرر منح الجوائز  اكتوبريتم اإلعالن عن هذه الجوائز في خالل شهر 

 من تاريخ اإلعالن ويكون الترشيح نهائيا بعد اعتماد النتيجة   ( يوم45)عنها ويستمر التقدم لمدة 

نتهاء اأو التحويل لجائزة أخري بعد  بمعرفة لجنة الجوائز بالجامعة كما ال يجوز للمتقدم سحب أوراقه

 0الموعد المحدد للتقدم 

 :(9)لمادة ا

تقدم  يكون قد سبق وان العضو لنيل أي جائزة من جوائز الجامعة أاليشترط في األبحاث التي يتقدم بها 

 0بها للحصول على جائزة أخري من الجوائز المحددة في المادة الثالثة

 :(01)لمادة ا
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والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة  د/ رئيس الجامعة أ.يحظر ترشيح السيد 

إال من جوائز النشر العلمي مشتركا  الجوائز نم يالعمداء والوكالء أثناء توليهم مناصبهم اإلدارية أل

 0 وليس منفردا

 

 

 :(00)لمادة ا

علي أال يجوز ترشيح شخص واحد لجائزتين في نفس العام كما ال يجوز لمن سبق حصوله على جائزة 

 0الترشيح على جائزة ادني من جوائز الجامعة

 :جائزة الجامعة التشجيعية (01المادة )

التدريس  ةالسادات جائزة الجامعة التشجيعية لشباب الباحثين من أعضاء هيئ تمنح جامعة مدينة

بيقية ت قيمة علمية أكاديمية وتطالمتميزين في البحث العلمي وتطبيقاته وذلك بتقديم أبحاث منشورة ذا

 بأسم جامعة مدينة السادات .

 تكون جائزة الجامعة التشجيعية: (01المادة )

 0جنيها ( فعشر ال ة)خمسمكافأة مالية قدرها  -أ

 1شهادة تقدير وميدالية البحث العلمي للجامعة -ب

 :شروط الترشيح (04)لمادة ا

 0عام عند اإلعالن عن الجائزة  45أال يتجاوز عمر المتقدم  -1

 0أن تكون األبحاث المتقدم بها قد سبق نشرها خالل الخمس سنوات األخيرة عند التقدم  -2

أن يشتمل اإلنتاج العلمي للمتقدم في المجاالت العلمية واألكاديمية على خمسة بحوث منشورة في  -3

بينما يشتمل اإلنتاج   متخصصة ال يقل المجموع التراكمي لمعامل التأثير عن خمسةمجالت علمية 

منها بحث على األقل منشور في  0العلمي على ثالثة بحوث منشورة في المجاالت األدبية واإلنسانية

 1مجلة متخصصة ذات معامل تأثير ال يقل عن 

–أال يتضمن اإلنتاج العلمي إنتاجا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على درجة علمية )ماجستير-4

ثالث لل مكافآت النشر العلمي بالجامعة –اخري }على سبيل المثال جوائز الدولة  دكتوراه(. أو اي جائزة

 {سنوات األخيرة

 :مستندات التقدم (05)لمادة ا

 : وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهيخمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم 

 

  طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية .أ

 CD.ىعل صورة شخصية حديثة .ب

 بيان حالة وظيفية  .ت

  السيرة الذاتية .ث

 CDىباإلضافة إلى نسخة على عل  اإلنتاج العلمي المقدم للجائزة .ج

 كافة البحوث المنشورة                          بقائمة  .ح

 قائمة المؤلفات   .خ

 عضوية الجمعيات العلمية                      .د

 غيرها بيان بالجوائز واألوسمة و .ذ

 ( ORCID No.الرقم التعريفي للباحث ) ر         
بيل س على تفيد رفع االبحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة  IT.افادة من وحدة ز        
 -Research Gate Scopus – Science direct –Web Scienceو  Google Scholarالمثال 

 :جائزة الجامعة للتفوق (06لمادة )ا
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األساتذة  أوالجامعة للتفوق لألساتذة  تمنح جامعة مدينة السادات جائزة 

الذين أسهموا بعطائهم وفكرهم وعلمهم الخالق في دعم مسيرة البحث العلمي في مجال  المساعدين

 . ساداتمدينة البإسم جامعة وتطبيقية تخصصهم وذلك بتقديم أبحاث منشورة ذات قيمة علمية أكاديمية 

 

 

 تكون جائزة الجامعة للتفوق: (07لمادة )ا

  جنيها مصريا ( فلون اجنيه )عشر 20000مكافأة مالية قدرها   -ا

 شهادة تقدير وميدالية التفوق العلمي بالجامعة  -ب 

 

 :شروط الترشيح (08)لمادة ا

 1المجاالت العلمية واألكاديمية-أ

 أن يكون المتقدم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد  -
 سنوات  عند التقدم للجائزة 3أن يكون قد مضي عليه علي رأس العمل مدة  -
ال يقل المجموع في مجالت علمية عالمية متخصصة  بإسم جامعة مدينة الساداتخمسة بحوث كاملة منشورة  -

 التراكمي لمعامل التأثير عن ستة.

 ة واإلنسانية : المجاالت األدبي -ب

 أن يكون المتقدم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد -
في مجالت علمية عالمية متخصصة وال يقل معامل  بإسم جامعة مدينة الساداتبحوث كاملة منشورة   ثالثة -

 التأثير ألي منها عن واحد

 

 :مستندات التقدم( 09)لمادة ا

 

 : وهي العضو ومعتمد من جهة العملوموقع من خمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم 

  طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية -أ

 CD.ىعل صورة شخصية حديثة -ب

 بيان حالة وظيفية  -ت

  السيرة الذاتية -ث

 CDىباإلضافة إلى نسخة على عل  اإلنتاج العلمي المقدم للجائزة -ج

 كافة البحوث المنشورة                          بقائمة  -ح

 قائمة المؤلفات  -خ

 عضوية الجمعيات العلمية                      -د

 بيان بالجوائز واألوسمة وغيرها  -ذ

 ( ORCID No.الرقم التعريفي للباحث ) ر             
 لىع تفيد رفع االبحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة  IT.افادة من وحدة ز             
 -Research Gate Scopus – Science direct –Web Scienceو  Google Scholarسبيل المثال 

 جائزة الجامعة التقديرية: (11المادة )

لهم مجمل أعما نع المتفرعين ةتمنح جامعة مدينة السادات جائزتها التقديرية للمتميزين من األساتذ

التي اثروا الحياة الجامعية من خاللها بنشاطهم العلمي في مجال تخصصهم ومن أسسوا مدارس 

  0علمية متميزة وذلك تقديرا من الجامعة لخدماتهم الجليلة التي قدموها للجامعة وللوطن 

 تكون جائزة الجامعة التقديرية: (10المادة )
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جنيه  35000مكافأة مالية قدرها  -ا 0جنيها مصريا ( ألف خمسة وثالثون )

 0شهادة تقديرية وميدالية -ب  

 

 

 

 شروط التقدم: (11المادة )

 0يشترط مرور عشر سنوات أقدمية في درجة األستاذية عند التقدم -1
 تقديم مبررات الترشيح معتمدة من مجلسي القسم والكلية بعد موافقتهما. -2
منهم أربعة أبحاث ال يقل معامل  في مجالت عالمية بإسم جامعة مدينة الساداتسبعة أبحاث  على األقل منشورة -3

  والباقي ال يقل معامل التأثير عن واحد 3التأثير عن 
 اال يكون المتقدم قد حصل على الجائزة من الجامعة أو أى جامعة أخرى من قبل.-4

 :مستندات التقدم (11المادة )

 

 : وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهيخمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم 

  طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية .أ

 CD.ىعل صورة شخصية حديثة .ب

 بيان حالة وظيفية  .ت

  السيرة الذاتية .ث

 CDىباإلضافة إلى نسخة على عل  اإلنتاج العلمي المقدم للجائزة .ج

 كافة البحوث المنشورة     بئمة قا .ح

 قائمة المؤلفات  .خ

 عضوية الجمعيات العلمية                      .د

 بيان بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها .ذ

 ( ORCID No.الرقم التعريفي للباحث ) ر          
بيل على ستفيد رفع االبحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة   IT.افادة من وحدة  ز        

 -Research Gate Scopus – Science direct –Web Scienceو  Google Scholarالمثال 
 

 :التحكيم إجراءات (14)لمادة ا

لجنة الجوائز برئاسة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة لجانا ثالثية من ذوي الخبرة  تعين -0

في مجال تخصص المتقدمين لتقييم البحوث حسب النماذج الخاصة بالتحكيم للجوائز وبرئاسة أحدهم 

بق امن المحكمين لكل مجال من المجاالت الس متوسط درجاتوتحتسب  والتقديرية التشجيعية والتفوق

 .اختيارها

تشكل لجنة برئاسة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وعضوية السادة نواب رئيس الجامعة  -2

 الجوائزصول على للمفاضلة بين المتقدمين للح
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 : المنح تإجراءا (15)لمادة ا

 توصية لجنة الجوائز    ىتمنح جامعة مدينة السادات في عيدها السنوي بناء عل

 واعتماد مجلس الجامعة الفائز بالجائزة في كل مجال من بين المرشحين على ان       

 -تراعي القواعد والمعايير التالية:      

 (1)نموذج كمتوسط عام للدرجات   %75يستبعد من المفاضلة الحاصلون على اقل من  -أ

 (2)نموذج  للتقديرية %75و( 1)نموذج لجائزة التفوق  %75بالنسبة لجائزة الجامعة التشجيعية و    

 جميع الجوائز(    )يتم ترتيب المتقدمين وتمنح الجائزة لألعلى في متوسط الدرجات  -ب

 حالة تساوي درجات المرشحين تمنح مناصفة. وفي-ج

  Google Scholar فى جوائز الجامعة التشجيعية و التفوق والتقديرية  المرجح فى المفاضلة -د

 :جائزة الجامعة لبراءة االختراع (16المادة )

عند إنتاجها  ،ينعكساً يمعرفيا إيجاب وتضييييف إنجازاً لتميز العلمي والبحثي لعد تتويجاً تبراءات االختراع 

وكذلك مكانة متميزة له وللجامعة، ونظراً لما يشييييكله ذلك من  لمخترع،لتجارياً، في تحقيق عائدات مالية 

 ءوتلك المكانة من أعضا تميزتحرص على تكريم من يحقق ذلك الجهد علمي وبحثي كبير فإن الجامعة 

وطالب الدراسييات العليا بها، ويكون ذلك بتحمل الجامعة رسييوم تسييجيل  والهيئة المعاونة هيئة التدريس 

 ة االختراع.منح الحاصل على البراءة جائزة الجامعة لبراءالبراءة إضافة الى 

 تكون جائزة الجامعة لبراءة االختراع: (17المادة )

 )عشرة أالف جنيها مصريا(10000مكافأة مالية قدرها  -ا
 0شهادة تقدير -ب

وتقسوم   طلبة دراسوات عليا(تمنح هذه الجائزة للباحث المنفرد )سووا  كان عضوو هي ة تدريأ أو هي ة معاو ة أو عاملين أو 
أن يتم إدراج إسووووووم الجامعة كمشووووووارال فى برا ة  على المشوووووواركين في حالة وجود أ ثر من مشووووووارال في برا ة االخترا  على

 اإلخترا 

 :جائزة أحسن باحث  (18المادة )

المرجع للمفاضلة هو ) -1  
الالزمة من قبل الكليات والمعاهدتمنح الجائزة على مستوى الكليات والمعاهد  بعد إتخاذ األجرا ات  -2  
  ال يجوز الجمع بينها وبين أى من جائزتى الجامعة التشجيعية والتفوق  -3 

 يجوز التقدم للحاللين على الجائزة مرة أخرى اإل بعد مرور خمأ سنواتال-4
 جنيه 10000قيمة الجائزة  -5

 شهادة تقدير للفائز-6
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اخترا  أن يكون حالال على عدد واحد برا ة -7   حد أد ي
 التقدم  مستندات  -

 ملف مستوفى مستندات التقدم وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهى :
 
 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية  .أ

 CD.لورة شخصية حديثة على .ب
 السيرة الذاتية  .ت
( على Scopusطبقًا لوموقع  ) CDقائمة بكافة األبحاث المنشورة للعضو بأسم جامعة مدينة السادات  و سخة على  .ث

 ( (IFمعامل تأثير المجالت ) -(Citations سبة اإلستشهاد ) -أن يكون موضح بها)عدد األبحاث المنشورة 
 ( ORCID Noالرقم التعريفي للباحث )  .ج
لمثال اعلى سبيل تفيد رفع االبحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة   ITافادة من وحدة  .ح

Google Scholar  وResearch Gate Scopus – Science direct –Web Science 

 : دكتوراه ( –علمية ) ماجستير ة لجائزة احسن رسا  

جنيها للماجستير  0222على أن تكون دكتوراه ( على مستوى كليات ومعاهد الجامعة  –تمنح الجامعة جائزة احسن رسالة علمية ) ماجستير 
 وشهادة تقدير للفائزللدكتوراه   0222و 

 مجاالت الجائزة 
 العلوم البيطرية والعلوم الطبية والصيدالنية والعلوم والدراسات البيئية والتكنولوجيا الحيوية  -
 الحقوق ( –التجارة  –السياحة والفنادق  –التربية الرياضية  –العلوم االجتماعية واالنسانية ) التربية  -

وائز لرسائل الماجستير ج 5وبحد أقصى بجامعة مدينة السادات   خالل لجنة البحث العلمىعلى أن تكون المفاضلة بين الرسائل العلمية من 
 لرسائل الدكتوراه في مختلف المجاالت 0و 

 ا الشروط الواجب توافره
 أن تكون الرسالة قد منح بموجبها درجة علمية من جامعة مدينة السادات -1
 عند اإلعالن عن الجائزةسنوات  0دكتوراه ( أكثر من -أال يكون قد مضي علي منح الدرجة )ماجستير-0
 أن تكون الرسالة المرشحة للحصول علي الجائزة قد نشر منها بحث في مجلة علمية عالمية  ذات معامل تأثير بالنسبة لرسائل -0

 الماجستير وبحثين لرسائل الدكتوراه
 أن تتسم الرسالة باإلبداع واالبتكار-4
 لخدماتأن تساهم الرسالة في حل مشكالت قطاع اإلنتاج وا-5
  أال يكون قد سبق للمتقدم الحصول علي أيه جوائز محلية أو دولية عن الرسالة-6
 بنظام االشراف المشترك أو بنظام البعثات الداخلية في حاله سفرهأال يستفيد منها الطالب الحاصلين على الدكتوراه من الخارج أو -7
 عنها براءة اختراععلى ان يتم المفاضلة بينهما علي الرسائل التي ينتج -8

 :(18المادة )

نشاء   جوائز أخري في كافة العلوم والمجاالت بأسماء شخصية او مجلس الجامعة ا ةيجوز بموافق

  اعتبارية بموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 


