
 الجوائز شروط منح 
 

 ( قواعد منح الجوائز بجامعة مدينة السادات:4املادة )

 تمنح الجامعة سنويا الجوائز اآلتية:

 0جائزة الجامعة التشجيعية    -أ

 العلميجائزة الجامعة للتفوق   -ب

 0جائزة الجامعة التقديرية   -ج

 :(5املادة )

واحدة للعضو كما تمنح  جائزة الجامعة التشجيعية في تمنح جائزة الجامعة التقديرية وجائزة التفوق مرة 

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

 0جائزتين قبل مرور خمس سنوات  

 مجاالت الجوائز:  (6املادة )

التي حددها املجلس األعلى للجامعات   مجاالت املنح هي ثالثة مجاالت من املجاالت التالية التي تمثل القطاعات

 "31/10/2018بالتبادل كل عام لكل جائزة وتشمل املجاالت التالية بعد " مجلس الجامعة بتاريخ 

 املجاالت العلمية واألكاديمية وتشمل:-أ

 العلوم الهندسية    -4العلوم البيطرية              -3            العلوم الصيدالنية  -2العلوم الطبية                  -1

 التكنولوجيا الحيوية  -8العلوم البيئية               - 7                 العلوم األساسية  -6العلوم الزراعية            -5

 املجاالت األدبية واإلنسانية وتشمل:-ب

 العلوم القانونية  -2العلوم االجتماعية واإلنسانية                           -1

 العلوم التجارية  -4العلوم التربوية والنفسية                                 -3

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  -5

 0عنها تمنح الجوائز بمعدل جائزة واحدة لكل مجال من بين املجاالت املعلن  

 :(7املادة )

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

 0سنويا بواقع جائزتين من املجاالت العلمية واألكاديمية وجائزة واحدة من املجاالت األدبية واإلنسانية 

 :(8املادة )

ل شهر اكتوبر من كل عام في املجاالت التي تقرر منح الجوائز عنها  يتم اإلعالن عن هذه الجوائز في خال

 ( يوم  من تاريخ اإلعالن ويكون الترشيح نهائيا بعد اعتماد النتيجة 45ويستمر التقدم ملدة )

بمعرفة لجنة الجوائز بالجامعة كما ال يجوز للمتقدم سحب أوراقه أو التحويل لجائزة أخري بعد انتهاء املوعد  

 "31/10/2018د للتقدم " مجلس الجامعة بتاريخ املحد

 :(9املادة )

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

 0للحصول على جائزة أخري من الجوائز املحددة في املادة الثالثة

 :(10املادة )



امعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء والوكالء أثناء توليهم  يحظر ترشيح السيد أ.د/ رئيس الج

 مناصبهم اإلدارية ألي من الجوائز إال من جوائز النشر العلمي مشتركا وليس منفردا  

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ 

 

 :(11املادة )

سبق حصوله على جائزة أعلي الترشيح  ال يجوز ترشيح شخص واحد لجائزتين في نفس العام كما ال يجوز ملن  

 0على جائزة ادني من جوائز الجامعة

 :( جائزة الجامعة التشجيعية12املادة )

تمنح جامعة مدينة السادات جائزة الجامعة التشجيعية لشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس املتميزين  

مة علمية أكاديمية وتطبيقية باسم جامعة في البحث العلمي وتطبيقاته وذلك بتقديم أبحاث منشورة ذات قي

 "31/10/2018مدينة السادات " مجلس الجامعة بتاريخ 

 

 ( تكون جائزة الجامعة التشجيعية:13املادة )

 "24/6/2017مكافأة مالية قدرها )خمسة عشر الف جنيها (  "مجلس جامعة   -أ

 0شهادة تقدير وميدالية البحث العلمي للجامعة -ب

 :شروط الترشيح(  14املادة )

 " 24/6/2017عام عند اإلعالن عن الجائزة "مجلس جامعة    45أال يتجاوز عمر املتقدم   -1

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

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

علمية متخصصة ال يقل املجموع التراكمي ملعامل التأثير عن خمسة  بينما يشتمل اإلنتاج العلمي على ثالثة 

منها بحث على األقل منشور في مجلة متخصصة ذات معامل   0بحوث منشورة في املجاالت األدبية واإلنسانية

 "31/10/2018تأثير ال يقل عن  واحد   " مجلس الجامعة بتاريخ  

 

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

مكافآت النشر العلمي بالجامعة للثالث سنوات األخيرة{     –أو اي جائزة اخري }على سبيل املثال جوائز الدولة 

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ 

 

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ   :التقدم ( مستندات15املادة )

 

 :خمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهي  

 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلس ي القسم والكلية  .أ

 CD.صورة شخصية حديثة على .ب

 بيان حالة وظيفية  .ت

 السيرة الذاتية  .ث

 CDالعلمي املقدم للجائزة  باإلضافة إلى نسخة علىاإلنتاج   .ج 



 قائمة بكافة البحوث املنشورة                           .ح 

 قائمة املؤلفات    .خ 

 عضوية الجمعيات العلمية                      .د

 بيان بالجوائز واألوسمة وغيرها   .ذ

 (  ORCID Noر .الرقم التعريفي للباحث )          

تفيد رفع االبحاث املنشورة للمتقدم على املوقع الشخص ي واملواقع املعتمدة على   ITن وحدة  ز.افادة م        

 -Research Gate  Scopus – Science direct –Web Scienceو    Google Scholarسبيل املثال 

 C.Dنسخة مما سبق على   –و 

 ( جائزة الجامعة للتفوق:16املادة )

جائزة الجامعة للتفوق لألساتذة أو األساتذة املساعدين الذين أسهموا بعطائهم  تمنح جامعة مدينة السادات 

وفكرهم وعلمهم الخالق في دعم مسيرة البحث العلمي في مجال تخصصهم وذلك بتقديم أبحاث منشورة ذات  

 "31/10/2018قيمة علمية أكاديمية وتطبيقية بإسم جامعة مدينة السادات. " مجلس الجامعة بتاريخ 

 ( تكون جائزة الجامعة للتفوق:17ادة )امل

 "24/6/2017جنيه )عشرون الف جنيها مصريا ( "مجلس جامعة    20000مكافأة مالية قدرها    -ا

 شهادة تقدير وميدالية التفوق العلمي بالجامعة   -ب  

 :( شروط الترشيح18املادة )

 0املجاالت العلمية واألكاديمية-أ

 "24/6/2017أستاذ أو أستاذ مساعد     "مجلس جامعة  أن يكون املتقدم بدرجة   -

" مجلس الجامعة بتاريخ  سنوات  عند التقدم للجائزة 3أن يكون قد مض ي عليه علي رأس العمل مدة    -

31/10/2018 " 

ال يقل في مجالت علمية عاملية متخصصة    بإسم جامعة مدينة الساداتخمسة بحوث كاملة منشورة    -

 " 31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ    امل التأثير عن ستة.املجموع التراكمي ملع

 

 املجاالت األدبية واإلنسانية :   -ب

 "24/6/2017أن يكون املتقدم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد "مجلس جامعة   -

في مجالت علمية عاملية متخصصة وال يقل    بإسم جامعة مدينة الساداتثالثة  بحوث كاملة منشورة    -

 "31/10/2018أثير ألي منها عن واحد  " مجلس الجامعة بتاريخ  معامل الت

 " 31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ   :( مستندات التقدم19املادة )

 :خمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهي  

 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلس ي القسم والكلية  -أ

 CD.صورة شخصية حديثة على -ب

 بيان حالة وظيفية  -ت

 السيرة الذاتية  -ث

 CDاإلنتاج العلمي املقدم للجائزة  باإلضافة إلى نسخة على على -ج 

 قائمة بكافة البحوث املنشورة                           -ح 



 قائمة املؤلفات   -خ 

 عضوية الجمعيات العلمية                      -د

 بيان بالجوائز واألوسمة وغيرها   -ذ

 (  ORCID Noر .الرقم التعريفي للباحث )             

تفيد رفع االبحاث املنشورة للمتقدم على املوقع الشخص ي واملواقع املعتمدة على   ITز.افادة من وحدة               

 -Research Gate  Scopus – Science direct –Web Scienceو    Google Scholarثال سبيل امل

 C.Dنسخة مما سبق على   –و 

 

 ( جائزة الجامعة التقديرية:20املادة )

تمنح جامعة مدينة السادات جائزتها التقديرية للمتميزين من االساتذة عن مجمل أعمالهم التي اثروا الحياة  

الجامعية من خاللها لنشاطهم العلمي في مجال تخصصهم ومن أسسوا مدارس علمية متميزة وذلك تقديرا  

" قرار 0لألساتذة املتفرعين   من الجامعة لخدماتهم الجليلة التي قدموها للجامعة وللوطن وال تمنح اال

   30/9/2015مجلس جامعة بتاريخ  

 ( تكون جائزة الجامعة التقديرية:21املادة )

" مجلس الجامعة بتاريخ 0جنيه )خمسة وثالثون  ألف جنيها مصريا (  35000مكافأة مالية قدرها    -ا

24/6/2017" 

 0شهادة تقديرية وميدالية  -ب  

 ( شروط التقدم:22املادة )

" مجلس الجامعة بتاريخ  0شترط مرور عشر سنوات أقدمية في درجة األستاذية عند التقدم  ي  -1

31/10/2018 " 

 تقديم مبررات الترشيح معتمدة من مجلس ي القسم والكلية بعد موافقتهما.  -2

في مجالت عاملية منهم أربعة أبحاث ال يقل  بإسم جامعة مدينة الساداتسبعة أبحاث  على األقل منشورة  -3

 "31/10/2018والباقي ال يقل معامل التأثير عن واحد " مجلس الجامعة بتاريخ    3معامل التأثير عن 

 اال يكون املتقدم قد حصل على الجائزة من الجامعة أو أى جامعة أخرى من قبل.-4

 " 31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ   ( مستندات التقدم:23املادة )

 :قدم وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهي  خمسة ملفات مستوفاة مستندات الت

 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلس ي القسم والكلية  .أ

 CD.صورة شخصية حديثة على .ب

 بيان حالة وظيفية  .ت

 السيرة الذاتية  .ث

 CDاإلنتاج العلمي املقدم للجائزة  باإلضافة إلى نسخة على على .ج 

 قائمة بكافة البحوث املنشورة      .ح 

 قائمة املؤلفات   .خ 

 عضوية الجمعيات العلمية                      .د

 بيان بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها .ذ



 (  ORCID Noر .الرقم التعريفي للباحث )          

على  وقع الشخص ي واملواقع املعتمدة تفيد رفع االبحاث املنشورة للمتقدم على امل  ITز .افادة من وحدة          

 -Research Gate Scopus – Science direct –Web Scienceو   Google Scholarسبيل املثال 

 C.Dنسخة مما سبق على   –و 

 

 :( إجراءات التحكيم24املادة )

ذوي الخبرة وبرئاسة  تعين لجنة الجوائز برئاسة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة لجانا ثالثية من    -1

أحدهم في مجال تخصص املتقدمين لتقييم البحوث حسب النماذج الخاصة بالتحكيم للجوائز التشجيعية  

والتفوق والتقديرية وتحتسب متوسط درجات من املحكمين لكل مجال من املجاالت السابق اختيارها. " مجلس  

 " 31/10/2018الجامعة بتاريخ 

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

 " 31/10/2018للمفاضلة بين املتقدمين للحصول على الجوائز" مجلس الجامعة بتاريخ  

 

 : ( إجراءات املنح25املادة )

تمنح جامعة مدينة السادات في عيدها السنوي بناء على توصية لجنة الجوائز     واعتماد مجلس الجامعة الفائز  

 بالجائزة في كل مجال من بين املرشحين على ان  

   -تراعي القواعد واملعايير التالية:      

( " مجلس الجامعة  1ج  % كمتوسط عام للدرجات  )نموذ75يستبعد من املفاضلة الحاصلون على اقل من   -أ

 "24/6/2017بتاريخ 

 (2% للتقديرية )نموذج  75( و1% لجائزة التفوق )نموذج  75بالنسبة لجائزة الجامعة التشجيعية و    

يتم ترتيب املتقدمين وتمنح الجائزة لألعلى في متوسط الدرجات )جميع الجوائز(  " مجلس الجامعة بتاريخ   -ب

24/6/2017  " 

 رجات املرشحين تمنح مناصفة.وفي حالة تساوي د-ج

" مجلس الجامعة    Google Scholarاملرجح فى املفاضلة فى جوائز الجامعة التشجيعية و التفوق والتقديرية     -د

 "   24/6/2017بتاريخ 

  



 

 ( جائزة الجامعة لبراءة االختراع:26املادة )

 
ً
 للتميز العلمي والبحثي وتضيف إنجازا

ً
،   براءات االختراع تعد تتويجا

ً
 ينعكس، عند إنتاجها تجاريا

ً
معرفيا إيجابيا

 ملييا يشيييكله ذلييك ميين جهييد علميييي 
ً
فييي تحقيييق عائييدات مالييية للمختيييرع، وكييذلك مكانيية متميييزة ليييه وللجامعيية، ونظييرا

وبحثييي كبييير فييإن الجامعيية تحييير  علييى تكييريم ميين يحقيييق ذلييك التميييز وتلييك املكانييية ميين أعضيياء هيئيية التيييدريس 

الدراسات العليا بها، ويكون ذلك بتحمل الجامعة رسوم تسجيل البراءة إضافة الى منح والهيئة املعاونة وطالب 

 الحاصل على البراءة جائزة الجامعة لبراءة االختراع.

 ( تكون جائزة الجامعة لبراءة االختراع:27املادة )

 )عشرة أالف جنيها مصريا(10000مكافأة مالية قدرها    -ا

 0شهادة تقدير  -ب

الجائزة للباحث املنفرد )سواء كان عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة أو عاملين أو طلبة دراسات  تمنح هذه 

أن يتم إدراج إسم الجامعة    عليا( وتقسّم على املشاركين في حالة وجود أكثر من مشارك في براءة االختراع على

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ    كمشارك فى براءة اإلختراع

 

 "24/6/2017" مجلس الجامعة بتاريخ    :جائزة أحسن باحث   (28) املادة

 (  Scopusاملرجع للمفاضلة هو )  -1

تمنح الجائزة على مستوى الكليات واملعاهد  بعد إتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل الكليات واملعاهد  -2  

ال يجوز الجمع بينها وبين أى من جائزتى الجامعة التشجيعية والتفوق   -3   

 اليجوز التقدم للحاصلين على الجائزة مرة أخرى اإل بعد مرور خمس سنوات-4

 جنيه  10000قيمة الجائزة  -5

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ                                          شهادة تقدير للفائز-6

   " 31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ     أن يكون حاصال على عدد واحد براءة اختراع كحد أدني-7

 

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ مستندات  التقدم :    -

 ملف مستوفى مستندات التقدم وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهى :

 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلس ي القسم والكلية  .أ

 CD.صورة شخصية حديثة على .ب

 السيرة الذاتية  .ت

 ليموقع   CDقائمة بكافة األبحاث املنشورة للعضو بأسم جامعة مدينة السادات  ونسخة على  .ث
ً
طبقا

(Scopus  نسبة اإلستشها  -( على أن يكون موضح بها)عدد األبحاث املنشورة( دCitations)-    معامل تأثير

 ( (IFاملجالت )

 (  ORCID Noالرقم التعريفي للباحث )  .ج 



تفيد رفع االبحاث املنشورة للمتقدم على املوقع الشخص ي واملواقع املعتمدة على سبيل    ITافادة من وحدة   .ح 

 Research Gate Scopus – Science direct –Web Scienceو  Google Scholarاملثال 

 : دكتوراه (  –جائزة احسن رسالة علمية ) ماجستير    (  29املادة )  

على دكتوراه ( على مستوى كليات ومعاهد الجامعة    –تمنح الجامعة جائزة احسن رسالة علمية ) ماجستير  

يييياريخ    وشووووووقادة تقوووووودير للفووووووائز للوووووودكتوراه   3000جنيهووووووا للماجسووووووتير و  2000أن تكووووووون  ي يييية بتي ي يييييس الجامعي " مجلي

24/6/2017"    

 مجاالت الجائزة 

العلوم البيطرية والعلوم الطبية والصيدالنية والعلوم والدراسات البيئية والتكنولوجيا الحيوية   .1

 "31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ 

 –التجووارة  –السووياحة والفنووادق  –التربيووة الرياةووية  –العلوم االجتماعية واالنسووانية ) التربيووة  .2

 الحقوق (

تكون املفاةلة بين الرسائل العلمية من خالل لجنة البحث العلمى بجامعة مدينة على أن  .3

"    لرسائل الدكتوراه في مختلف املجاالت 3جوائز لرسائل املاجستير و    5السادات  وبحد أقص ى 

 " 31/10/2018مجلس الجامعة بتاريخ 

وافره  " 31/10/2018" مجلس الجامعة بتاريخ ا :  الشروط الواجب ت

 أن تكون الرسالة قد منح بموجبها درجة علمية من جامعة مدينة السادات  -1

 سنوات عند اإلعالن عن الجائزة  3دكتوراه ( أكثر من -أال يكون قد مض ي علي منح الدرجة )ماجستير-2

ت معامل تأثير بالنسبة  أن تكون الرسالة املرشحة للحصول علي الجائزة قد نشر منها بحث في مجلة علمية عاملية  ذا-3

 لرسائل  

 املاجستير وبحثين لرسائل الدكتوراه

 أن تتسم الرسالة باإلبداع واالبتكار-4

 أن تساهم الرسالة في حل مشكالت قطاع اإلنتاج والخدمات-5

  أال يكون قد سبق للمتقدم الحصول علي أيه جوائز محلية أو دولية عن الرسالة-6

الطالب الحاصلين على الدكتوراه من الخارج أو بنظام االشراف املشترك أو بنظام  أال يستفيد منها    -7

 البعثات الداخلية في حاله سفره

 على ان يتم املفاةلة بينهما علي الرسائل التي ينتج عنها براءة اختراع-8

 


