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  القواعد 

 المادة )6(: مجاالت الجوائز

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

 للجامعات بالتبادل كل عام لكل جائزة وتشمل المجاالت التالية:

وتشمل: المجاالت العلمية واألكاديمية-أ  

علوم الهندسية ال-2والبيطرية                             العلوم الطبية -1  

األساسية العلوم-4العلوم الزراعية                                      -3  

التكنولوجيا الحيوية -6ة                                         العلوم البيئي-5  

وتشمل: واإلنسانية األدبية المجاالت-ب  

العلوم القانونية -2                       العلوم االجتماعية واإلنسانية-1  

العلوم التجارية -4             العلوم التربوية والنفسية              -3  

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

 

 المادة )7(:

بادل سنويا حوث ثالثة مجاالت لكل جائزة بالتيحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا والب

واإلنسانية بواقع جائزتين من المجاالت العلمية واألكاديمية وجائزة واحدة من المجاالت األدبية  

 المادة )8(:

التقدم لمدة شهرمن تاريخ اإلعالن ويكون الترشيح نهائيا بعد اعتماد النتيجة بمعرفة لجنة الجوائز بالجامعة كما ال 

انتهاء الموعد المحدد للتقدم أو التحويل لجائزة أخري بعد للمتقدم سحب أوراقه يجوز  

 

 المادة )12(: تكون جائزة الجامعة التقديرية:

0جنيها مصريا ( ألفعشرون مكافأة مالية قدرها ) -أ  
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شهادة تقديرية وميدالية  -ب   
 

 المادة )11(: شروط التقدم

 0األستاذية قبل بلوغ المتقدم سن الستين عند التقدم  يشترط مرور عشر سنوات أقدمية في درجة .1
 تقديم مبررات الترشيح معتمدة من مجلسي القسم والكلية بعد موافقتهما. .2
 خمسة أبحاث على األقل منشورة في مجالت عالمية .3
 أو من أي جامعة أخري من قبل اال يكون المتقدم قد حصل على الجائزة من الجامعة  .4

 

 المادة )12(: إجراءات التقدم

 موافقة مجلسي القسم ومجلس الكلية / المعهد .1

 ( صورة شخصية حديثة 2عدد ) .2

   خمسة ملفات مستوفاة مستندات التقدم وهي: .3

 بيان حالة وظيفية معتمدة من جهة العمل  -أ
 السيرة الذاتية                                     -ب
 اإلنتاج العلمي المقدم للجائزة  -ت
 كافة البحوث المنشورة   -ث
 قائمة األشراف العلمي على رسائل الدكتوراه والماجستير -ج
 قائمة المؤلفات  -ح
 عضوية الجمعيات العلمية              -خ
 بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها -د

 

 المادة )12(: إجراءات التحكيم

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

 المتقدمين للحصول على جائزة الجامعة التقديرية.
 

 المادة )12(: إجراءات المنح

الجائزة في تمنح جامعة مدينة السادات في عيدها السنوي بناءعلى توصية لجنة الجوائز واعتماد مجلس الجامعة الفائز ب

-ان تراعي القواعد والمعايير التالية: ل من بين المرشحين على كل مجا  
 

كمتوسط عام للدرجات    %00من المفاضلة الحاصلون على اقل من  يستبعد -أ     

للتقديرية %05لجائزة التفوق و %00بالنسبة لجائزة الجامعة التشجيعية و       

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

  حالة تساوي درجات المرشحين تمنح مناصفة. وفي -ج         
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