
   الجامعة  جوائز:   الثاني الفصل
 :السادات مدينة جامعة  تمنحها التى الجوائز( 5) المادة
 :  سنويا اآلتية الجوائز الجامعة تمنح

  التشجيعية الجامعة جائزة (1
 العلمي للتفوق الجامعة جائزة (2
 التقديرية  الجامعة جائزة (3
   باحث افضل جائزة (4
 (   دكتوراه - ماجستير)  علمية رسالة أفضل جائزة (5
  االختراع براءة جائزة (6
  مجلس من بقرار يجوز كما بالجامعة، مختلفة مجاالت في أخرى جوائز إقرار أو جوائز إنشـــــاء ويجوز

 المرصودة المكافآت قيمة لرفع خارجها من او  الجامعة داخل من  سواء مالية مساهمات قبول  الدراسات
    للجوائز
 ( الجامعة جوائز جميع فى التالية االحكام مراعاة تتم) عامة  أحكام(: 6) المادة

   السادات مدينة جامعة باسم المقدم العلمي االنتاج ونيك ان الجامعة لجوائز للتقدم يشترط -1
University of Sadat city (USC) 

   سنوات خمس مرور قبل العضو لذات جائزة منح يجوز ال -2
 أثناء والوكالء العمداء والسادة الجامعة رئيس نواب والسادة الجامعة رئيس /د.أ السيد ترشيح اليجوز -3

  منفردا وليس مشتركا العلمي  النشر جوائز من إال الجوائز من ألي اإلدارية مناصبهم توليهم
   العام نفس في لجائزتين واحد شخص ترشيح يجوز ال -4
  المقررة الجوائز من ادني جائزة على للحصول يترشح ان أعلي جائزة على  حصوله سبق لمن يجوز ال -5

 للجامعة
 تاريخ من ســـنوات ثالث لمدة وذلك جائزة  اى لنيل التقدم  اللوم أو التنبيه جزاء عليه وقع لمن يجوز ال

  أو الجزاء إلغاء تم قد يكن لم ما خر آ جزاء عليه وقع لمن ســــنوات  لخمس المدة وتزداد الجزاء توقيع
 .أوسحبه محوه

  بها تقدم وان  سبق قد يكون أال الجامعة جوائز  من أي لنيل العضو بها يتقدم التي األبحاث في يشترط -
 ....... (   الدولة جوائز - الجامعة جوائز)  اخرى جائزة ىأ أو العلمي النشر  مكافأة على للحصول

 للجائزة  لتقدما اثناء السادات مدينة بجامعة الوظيفي العمل رأس على  المتقدم يكون أن -8

 الجوائز  مجاالت(: 7) المادة
   وهى(  للجامعات االعلى المجلس حددها التى  القطاعات تمثل التى:  )  اآلتية المجاالت في الجوائز تمنح

 العلمية المجاالت -1
           الصيدالنية  الدراسات -3                     االسنان  طب  -2                   الطبية الدراسات -1
 الزراعية الدراسات-6                الهندسية الدراسات -5                     البيطري الطب -4
 والمعلوماتية الحاسب علوم-9                          التمريض - 8                 األساسية العلوم - 7

 اآلثار  -12                التكنولوجي التعليم -11        الطبيعي العالج دراسات -10
 واإلنسانية األدبية المجاالت



 الدراسات  -3                   القانونية الدراسات -2                          االدبية الدراسات -1
 التربوية

 التربية -6            السياسية والعلوم االقتصاد -5                        التجارية الدراسات-4
 الرياضية 

   المنزلى واالقتصاد النوعية لتربية -8                الموسيقية والتربية الفنون -7
       والفنادق  السياحة- -10        االطفال ورياض الطفولة دراسات -9

  االجتماعية الخدمة -12                    االعالمية راساتالد -11
 (:  8) المادة

  بالتبادل جائزة لكل مجاالت ثالث والبحوث  العليا الدراسات مجلس اقتراح على  بناء الجامعة مجلس يحدد 
 واإلنسانية  األدبية المجاالت من واحدة وجائزة العلمية المجاالت من جائزتين بواقع سنويا
 (: 9) المادة

 الجوائز منح تقرر التي المجاالت في عام كل من اكتوبر شهر خالل  سنويا الجوائز عن اإلعالن يتم -1
  المحدد الموعد انتهاء بعد نهائيا الترشح  ويكون اإلعالن يختار من  يوم(  45) لمدة التقدم ويستمر فيها

 بعد إال  للتقدم المحدد الموعد انتهاء بعد  أخري لجائزة التحويل أو أوراقه سحب للمتقدم يجوز ال -2
 الملف  لسحب بطلب التقدم له فيجوز النتيجة عن اإلعالن
 : التشجيعية الجامعة  جائزة( 10) المادة
 مرور بشرط مرتين التخصص مجال في التشجيعية الجامعة جائزة السادات  مدينة جامعة  تمنح :    أوال

 في المتميزين  المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء من الباحثين لشباب بينية كمدة سنوات خمس
 مدينة جامعة باسم وتطبيقية علمية قيمة ذات منشورة أبحاث بتقديم وذلك وتطبيقاته العلمي البحث

  السادات
  التشجيعية الجامعة جائزة قيمة : ثانيا

     مصريا جنيها الف وعشرون خمسة قدرها مالية مكافأة -أ
 تقدير  شهادة  -ب     
 : الترشيح شروط : ثالثا

  الجائزة  عن اإلعالن عند عام 45 المتقدم عمر يتجاوز أال -1
    الجائزة عن االعالن عند األخيرة سنوات الخمس خالل نشرها سبق قد بها المتقدم األبحاث تكون أن -2

 بإسم    جميعها   منشورة بحوث  خمسة  على  العلمية  المجاالت  في  للمتقدم  العلمي   اإلنتاج  يشتمل  أن  على
    Q1,Q2,Q3 متخصصة مجالت  في السادات مدينة جامعة

Scopus or clarivate 
  بإسم     جميعها  منشورة  بحوث  ثالثة  على  واإلنسانية  األدبية  المجاالت  في  للمتقدم  العلمي   اإلنتاج  يشتمل  بينما
 Scopus or clarivate     على متخصصة  مجلة  في السادات مدينة امعةج
(.  دكتوراه–ماجستير)  علمية  درجة  على  بموجبه  حصل  أن  للمتقدم  سبق  إنتاجا  العلمي  اإلنتاج  يتضمن  أال-3
 (.بالجامعة العلمي النشر مكافآت المثال سبيل  على} اخري جائزة اي أو
 
 

  المفاضلة:  رابعا



 الوطنية   –  العلمية  اللجان  في  المشاركات  أو  ةخارجي  أو  داخليه  ممولة  بحثية  مشروعات  على  للحاصلين -أ
 القومية –

 اختراع براءات  على الحصول -ب
    Q1,Q2,Q3  لتقييم  طبقا لألبحاث  واالفضلية -ج

Scopus or Clarivate 
   العلمي للتفوق الجامعة  جائزة( 11) المادة
  الذين   المساعدين  األساتذة  أو  لألساتذة    العلمي  للتفوق  الجامعة  جائزة  السادات  مدينة  جامعة  تمنح  :  أوال

  وذلك   تخصصهم  مجال  في  العلمي  البحث  مسيرة  دعم  في  الخالق  وعلمهم  وفكرهم  بعطائهم  أسهموا
  الجامعة  جائزة  تمنحالو  السادات  مدينة  جامعة  بإسم  وتطبيقية  علمية   قيمة  ذات  منشورة  أبحاث  بتقديم

 للعضو  واحدة مرة  اال العلمي  لتفوقل
  العلمي للتفوق الجامعة جائزة مةقي : ثانيا
    مصريا جنيها  الف وثالثون  خمسة  قدرها مالية مكافأة -ا
 تقدير  شهادة - ب
 بالجامعة العلمي التفوق  ميدالية - ج

 : الترشيح شروط : ثالثا
 العلمية  المجاالت -أ

 .مساعد أستاذ أو أستاذ بدرجة المتقدم يكون أن -1
 ، Q3، Q2    متخصصة  علمية  مجالت  في  السادات  مدينة  جامعة  بإسم    جميعها  منشورة  بحوث  خمسة -2

Q1 االقل على واحد بحث Q1  
 :   واإلنسانية  األدبية المجاالت -ب
  مساعد أستاذ أو أستاذ بدرجة المتقدم يكون أن -1
  بحث    متخصصة  علمية   مجالت  في  السادات  مدينة  جامعة  بإسم  جميعها  منشورة  بحوث   ثالثة-  -2

 /Q3 Q2 في منشور االقل على واحد
  المفاضلة : رابعا

 (    SciVal بيانات قاعدة واقع من)  Q3، Q2 ، Q1 لتقييم طبقا FWCI  لدرجة  طبقا المفاضلة تكون
 

 : التقديرية الجامعة جائزة( 12) المادة  
  اثروا   التي  أعمالهم  مجمل   عن  االساتذة  من  للمتميزين  التقديرية  جائزتها  السادات  مدينة  جامعة  تمنح  :   أوال

 وذلك  متميزة  علمية  مدارس  أسسوا  ومن  تخصصهم  مجال  في  العلمي  نشاطهم  خالل  من  الجامعية  الحياة
 واالساتذة  المتفرعين  لألساتذة  تمنح  و  وللوطن  للجامعة  قدموها  التي  الجليلة  لخدماتهم  الجامعة  من  تقديرا

 للعضو  واحدة مرة اال التقديرية الجامعة جائزة حالتمنو العاملين
 :التقديرية الجامعة جائزة قيمة:  ثانيا

   مصريا جنيها  الف خمسون  قدرها مالية مكافأة -ا
 0 رتقدي  شهادة -ج
 

   الترشح شروط :  ثالثا
  التقدم عند األستاذية درجة في أقدمية سنوات عشر مرور يشترط -1



 المعهد / والكلية القسم مجلسي من معتمدة الترشح مبررات تقديم-2
 العلمية  المجاالت -أ 
 Q3، Q2    متخصصة علمية  مجالت  في  السادات  مدينة   جامعة  بإسم    جميعها  منشورة  بحوث  خمسة  تقديم 
، Q1 االقل على بحثين Q1  
 :   واإلنسانية  األدبية المجاالت -ب

 ، Q3، Q2   متخصصة  علمية  مجالت  في  السادات  مدينة  جامعة  بإسم  جميعها  منشورة  بحوث   خمسة  تقديم
Q1 في منشور االقل على بحثين Q3 Q2/ 
  المفاضلة :  رابعا
 (    SciVal بيانات قاعدة واقع من)  Q3، Q2 ، Q1 لتقييم طبقا FWCI  لدرجة  طبقا المفاضلة تكون

  

  باحث   أفضل(  13) المادة
 والمعاهد  الكليات قبل من  الالزمة اإلجراءات  اتخاذ بعد  والمعاهد الكليات مستوى على الجائزة تمنح :1 بند
   العلمي والتفوق التشجيعية الجامعة جائزتي من أى وبين بينها الجمع يجوز ال : 2 بند
 سنوات  خمس مرور بعد اإل أخرى مرة الجائزة على للحاصلين التقدم يجوز ال : 3بند

    والمفاضلة المنح شروط
1-  Scopus    (اإلستشهاد  نسبة  -  المنشورة  األبحاث  عدد)بها  موضح  يكون  أن  على  (Citations)   H – 

Index - المجالت تأثير معامل  مجموع (IF  أو Q  )   
 (وجد ان)  أدني كحد اختراع ةءبرا واحد  عدد على حاصال يكون أن -2

   الجائزة قيمة
   مصريا جنيها  االف عشرة وقيمتها  مالية مكافأة االول الفائز يمنح (1
   مصريا  جنيها االف سبعة وقيمتها مالية  مكافأة الثاني  الفائز يمنح (2
 تقدير  شهادة (3

 ( دكتوراه –  ماجستير)   علمية رسالة أفضل  جائزة(  14)  المادة
 على  الجامعة  ومعاهد   كليات  مستوى  على(    دكتوراه  –  ماجستير)    علمية  رسالة  أفضل  جائزة  الجامعة  تمنح
   وجائزة   للدكتوراه   جائزة   العلمية  للمجاالت  للماجستير   وجائزة  للدكتوراه   جائزة  بواقع  تكون  أن

  االدبية للمجاالت للماجستير
   الجائزة قيمة

 الماجستير رسالة عن جنية 5000و  الدكتوراة لرسالة جنية 7500 -1
   للفائز تقدير شهادة -2
   الجائزة مجاالت
  االعلى   المجلس  حددها  التى  القطاعات  تمثل  التى)  واالنسانية  االدبية  والمجاالت  العلمية  المجاالت  جميع

 (  7)   بمادة ذكرها السابق( للجامعات
 :   توافرها الواجب الشروط 

   السادات مدينة  جامعة من علمية رجةد بموجبها منح قد الرسالة تكون أن -1
 اإلعالن   عند  سنوات  3  من  أكثر(    دكتوراه-ماجستير)  الدرجة  منح   علي   مضي  قد  يكون  أال -2

 الجائزة  عن



 منها  نشر  قد    الجائزة  علي  للحصول  المرشحة  الرسالة  تكون  أن:     العلمية  للمجاالت  بالنسبة -3
 يقل  ال   تأثير  معامل  ذات   عالمية  علمية  مجالت  في  الدكتوراه  لرسالة  وبحثين  للماجستير   بحث
  للتفضيل كمعيار Q1 Or Q2 او/  1عن

 قد    الجائزة  علي  للحصول  المرشحة  الرسالة  تكون  أن:     واالنسانية  االدبية  للمجاالت  بالنسبة -4
 7  عن  تقيمها  اليقل   علمية  مجالت  في  لدكتوراها  لرسالة  وبحثين  للماجستير   بحث  منها  نشر

  للجامعات االعلى بالمجلس المختصة القطاع  لجان  لتقييم  طبقا درجات
 التخصص  في الرسالة لفحص المحكمين ضمن الرسالة على المشرفين من أي اختيار يتم أال -5

 : االختراع لبراءة الجامعة  جائزة( 15) المادة
 أو   عاملين  أو  معاونة  هيئة  أو  تدريس  هيئة  عضو   كان   سواء)  المنفرد  للباحث  الجائزة  هذه  تمنح  :    أوال
  يتم   أن  على  االختراع  براءة  في  مشارك  من  أكثر  وجود  حالة  في  المشاركين  على   وتقسم  (  عليا  دراسات  طلبة
  اإلختراع براءة فى كمشارك السادات  مدينة جامعة  إسم إدراج
   الجائزة قيمة:  ثانيا

 ( المحلية االختراع براءة) مصريا جنيها أالف عشرة  قدرها مالية مكافأة -أ
  ( الدولية االختراع براءة) مصريا جنيها الف ستون  قدرها مالية مكافأة -ب

 :  التقدم مستندات( 16) المادة
 

 :  وهي العمل جهة  من ومعتمده العضو  من وموقعه التقدم مستندات استيفاء
  للجائزة التقدم طلب: أوال
   المعهد / والكلية القسم مجلسي موافقة: ثانيا
     العمل  جهة من ومختوم معتمد وظيفية حالة بيان:  ثالثا
  مقدم بحث كل من ورقية نسخةو  للجائزة المقدم العلمي باإلنتاج قائمة:  رابعا
 : وتشمل الذاتية السيرة - خامسا
 (  ORCID No) للباحث التعريفي الرقم (1
   المنشورة البحوث بكافة قائمة (2
 للجائزة  المتقدم عليها يشرف التى بالرسائل قائمة (3
           الدولية النشر لهيات واالنضمام  العلمية الجمعيات عضوية (4
 االكاديمية  باالنشطة قائمة (5
 ( وجدت ان)   واالوسمة بالجوائز بيان (6
 التدريس  كتب غير من المؤلفات قائمة (7
   الدولية  ملالع وورش المؤتمرات (8
9) Total Citation  ( قائمة واقع من Scopus  ) 

10) H- Index         (قائمة واقع من Scopus  ) 
  الوطنية  –  العلمية  اللجان  في  المشاركات  أو  ةخارجيال  أو  داخليهال  ممولة   بحثيةال  مشروعاتال (11

 القومية –
  الدولية البحوث تحكيم (12
 الفترة  تحديد مع( قسم رئيس - وكيل - عميد -نائب -رئيس)  االدارية المناصب (13



 ( وجد ان)  االختراع براءة شهادة (14
  المعتمدة   والمواقع  الشخصي  الموقع  على  للمتقدم  المنشورة  االبحاث  رفع  تفيد   IT  وحدة  من  افادة:  سادسا
 Research Gate و Google Scholar المثال سبيل على
  واقع   من)  كاملة  االبحاث  من PDF   خةنس  إلى  باإلضافة    الكتروني  وسيط  على  سبق  مما  نسخة  :    سابعا
    ) Scopus or SciVal بيانات قاعدة

 :التحكيم إجراءات( 17) المادة
  الخبرة   ذوي  من  ثالثية  لجانا  الجامعة  رئيس/    الدكتور  األستاذ  السيد  برئاسة  الجوائز  لجنة  تعين .1

  و   المقرر  التحكيم  لنموذج  طبقا   البحوث  لتقييم  المتقدمين  تخصص  مجال  في  أحدهم  وبرئاسة
 السابق  المجاالت  من  مجال   لكل  المحكمين  من  درجات  متوسط  وتحتسب     جائزة  لكل  المعتمد
 . اختيارها

 الجامعة  رئيس  نواب  السادة  وعضوية  الجامعة  رئيس/    الدكتور  األستاذ  السيد  برئاسة  لجنة  تشكل .2
 الجوائز  على للحصول المتقدمين بين للمفاضلة

 : المنح إجراءات( 18) المادة
 الجامعة  مجلس  واعتماد   الجوائز  لجنة  توصية  على  بناء  السنوي  عيدها  في  السادات  مدينة  جامعة  تمنح:  1  بند

   -: التالية والمعايير القواعد تراعي  ان على المرشحين بين من مجال لك في بالجائزة الفائز
    الدرجات متوسط في  لألعلى الجائزة وتمنح المتقدمين ترتيب يتم -أ
 .مناصفة تمنح المرشحين درجات تساوي حالة في -ب
 


