
 

 

 جامعة مدينة السادات                                                                                       

 إلدارة العامة للدراسات العليا والبحوثا

 إدارة البحوث العلمية        

 

 طلب التقدم للحصول علي          

 ...............................................جائزة الجامعة        

 

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة مدينة السادات

.............. ................................  بكلية / معهد .............أتشرف أنا د / 

 بقسم...........................

ال .................. في مج....بموافقة سيادتكم علي التقدم لجائزة الجامعة 

........................................ 

 02/        لعام .................... وذلك بناءا علي قرار رئيس الجامعة رقم )       ( بتاريخ   / 

علمي والمستندات المطلوبة نتاج الطلب خمس مجموعات من اإلرفق مع هذا الأن أويسرني 

و سبق لي الفوز أمن قبل )   ............................نه لم يسبق لي الفوز بجائزة الجامعة علما بأ

ه كافة ما ورد من ة ينطبق علينتاج العلمي المقدم للجائز.................. ( كما ان اإل بالجائزة عام

 خري تمنحها الجامعة .زة أية جائشروط ولم يسبق الفوز بأ

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير

 المتقدم                                                                         /      /         التاريخ
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فوتوغرافية 

 حديثة



 

 جامعة مدينة السادات                                                                                               

 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إدارة البحوث العلمية        

 

 مستندات المتقدم للحصول علي جائزة الجامعة التشجيعية/التفوق /التقديرية

  

 

 المستندات المطلوبة :قائمة 

 خمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم وموقع من العضو ومعتمد من جهة العمل وهي :
 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية  -1
 CD.ىصورة شخصية حديثة عل -2
 بيان حالة وظيفية  -3
 السيرة الذاتية  -4
 CDىإلى نسخة على علاإلنتاج العلمي المقدم للجائزة  باإلضافة  -5
 قائمة بكافة البحوث المنشورة                           -6
 قائمة المؤلفات  -7
 عضوية الجمعيات العلمية                      -8
 بيان بالجوائز واألوسمة وغيرها  -9
 ( ORCID Noالرقم التعريفي للباحث ) -01              
 تفيد رفع االبحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة  ITافادة من وحدة -00             

 Research Gate Scopus – Science direct –Webو  Google Scholarسبيل المثال  على
Science- 
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  المستندات المطلوبة :قائمة 

 باحثلجائزة أحسن 

 طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية  -0
 CD.صورة شخصية حديثة على -2
 السيرة الذاتية  -3
نسبة اإلستشهاد  -( أن يكون موضح بها)عدد األبحاث المنشورة      scoupsطباعة موقع ) -4

(Citations)- ( معامل تأثير المجالتIF) ) 
 ( ORCID Noالرقم التعريفي للباحث )  -5
تفيد رفع االبحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة على سبيل   ITافادة من وحدة  -6

 Research Gate Scopus – Science direct –Web Scienceو  Google Scholarالمثال 
  اع كحد أدنيعلى عدد واحد براءة اختر االفادة بالحصول  -7

  



 

 قائمة المستندات المطلوبة :

 لجائزة أحسن رسالة علمية   ماجستير – دكتوراه(

 التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسي القسم والكلية -0
 الرسالة بالدرجة العلمية من جامعة مدينة السادات  - 2
 قرار أ.د/ رئيس الجامعة بمنح الدرجة ) تاريخ منح الدرجة (  -3
 افادة بنشر بحث  من الرسالة في مجلة علمية عالمية  ذات معامل تأثير بالنسبة لرسائل الماجستير وبحثين لرسائل الدكتوراه -4
 خطاب من الكلية / المعهد يفيد بأن الرسالة باإلبداع واالبتكار -5
 / المعهد يفيد بأن الرسالة تساهم في حل مشكالت قطاع اإلنتاج والخدماتخطاب من الكلية  -6
  خطاب من الكلية / المعهد يفيد بأنه لم يسبق للمتقدم الحصول علي أيه جوائز محلية أو دولية عن الرسالة -7
شرا  المشتر  أو الدكتوراه من الخارج أو بنظام االبأن المتقدم لم يحصل على  خطاب من الكلية / المعهد يفيد  -8

 بنظام البعثات الداخلية في حاله سفره
 من الرسالة ان وجد  براءة اختراع -9
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 إدارة البحوث العلمية         

 إقــــــــــــــــرار
   

 ..................................................................................................…د / 2اقر انا الســــيد أ

 ........................................................................................................................…الوظيفة 

 -بانني قد قمت بنشر بحث بعنوان: ................................…الكلية / المعهد 

.........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
 

صول وانني اقر بصحة كافة البيانات التي قمت بتقديمها في استمارة البيانات الخاصة بالح

 .علي الجائزة / المكافأة وفي حالة ثبوت غير ذلك فانني ملزم برد قيمة الجائزة / المكافأة 

 

المقر بما فيه                                                                        

                                                                                    ------------------   
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