
 

  

  

 

 طلب التقدم 

 لجائزة الجامعة التقديرية 

 

 معهد   –السيد االستاذ الدكتور / عميد كلية  

 تحية طيبة وبعد 

 د/..................................................................0اتشرف انا أ

قدم لجائزة      الجامعة  بقسم       ............................... باحاطة سيادتكم برغبتي في الت

 في مجال )...................................(  2020/2021للعام الجامعي  التقديرية  

برجاء التفضل بالموافقة علي التقدم والعرض علي مجلس القسم تمهيدا للعرض علي مجلس  

  0الكلية  

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير    

 

 مقدمه لسيادتكم                                                                    

 د/ ...........................................0أ



                                                                

صورة  1عدد 

فوتوغرافية 

 شخصية

التقديريةلجائزة الجامعة   الترشيح  طلب    

د األستاذ الدكتور / رئيس جامعة مدينة الساداتالسي  

 تحية طيبة وبعد

000000000000األستاذ بقسم  0000000000000000د/  0أ أنا أتشرف  

في  التقديرية بموافقة سيادتكم علي التقدم لجائزة الجامعة  0000000000000000بكلية 

وافقة مجلساءا علي وذلك بن  2020/2021للعام الجامعى    000000000000000000000000مجال  (1)الجامعة رقم  م

            30/9/2020واملمتد حتى   2020/   9 /  23بتاريخ  

 اإلنتاج أنالعلمي كما  واإلنتاجاملطلوبة للتقدم  األوراقمجموعات من  ( -------عدد )   مع هذا الطلب  أرفق أنويسرني 

وانه لم يسبق لي الفوز  أخريجائزة  بأيةط ولم يسبق الفوز به العلمي املقدم للجائزة ينطبق عليه كافة ما ورد من شرو 

  األبحاثالتشجيعية من قبل بذات  أو بجائزة الجامعة للتفوق 

.............. عام ............... سبق لي الفوز بجائزة الجامعة  أو )   

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير 

املتقدم                                                                       التاريخ   

        /   /  

 

 

 

 



 

                                                                                     

 جامعة مدينة السادات

 00000كلية / معهد 

 ديرية التقمستندات المتقدم للحصول علي جائزة الجامعة 

  

 قائمة املستندات املطلوبة :  

وافقة مجلس الكلية  -1 + مببرات الترشح معتمدة من مجلس  التقدم بطلب لعميد الكلية / املعهد للعرض على مجلس ي القسم وم

 الكلية  

 C.Dعلى   ( صورة شخصية حديثة 1عدد )  -2

 خمسة ملفات مستوفاه مستندات التقدم وهي :    -3

 ة معتمدة من جهة العمل  بيان حالة وظيفي -أ

املؤتمرات   -املؤلفات من غير كتب التدريس  -  الرسائل العلمية واملشروعات البحثية التطبيقيةيجب ان تتضمن )السيرة الذاتية    -ب

  الدوليةالجمعيات العلمية واالنضمام لهيئات النشر الدولية وتحكيم البحوث    -  جوائز دولية أكاديمية او دولة.  -  وورش العمل الدولية

 (    املناصب اإلدارية بالجامعة  -

 ) االبحاث كاملة ( االنتاج العلمي املقدم للجائزة    -ت

 (  Impact Factor  -  Total Citationمجموع( وتحديد )   SCOPUS) قائمة   كافة البحوث املنشورة    -ث

 قائمة املؤلفات  -ج

 عضوية الجمعيات العلمية    -د

 سمة وغيرهابيان معتمد بالجوائز واالو   -ذ

 


