جوائز جامعة سوهاج التشجيعية والتفوق والتقديرية:
شروط الترشح لجوائز جامعة سوهاج التشجيعية والتفوق والتقديرية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة ،واستكمال جميع متطلبات التقدم وباستخدام النماذج المعدة لذلك.
تمنح الجائزة مرة واحدة للمرشح.
أن يكون المتقدم على رأس العمل خالل فترة ال تقل عن ثالثة أعوام سابقة بشكل مباشر لتاريخ التقدم.
البد أن تكون البحوث المقدمة لنيل الجائزة تحمل اسم جامعة سوهاج كعنوان رئيس للباحث المترشح.
ال يجوز ألي عضو من أمانة الجائزة أو لجنة الجائزة الترشح لنيل الجائزة إال بعد تقديم طلب إلى لجنة أمانة الجائزة ليستبعد
نفسه من جميع إجراءات الترشح والتقييم والمتابعة للجائزة في قطاعه حتى ظهور النتيجة.
الجائزة التشجيعية تكون عن إنتاج ثالث سنوات سابقة لعام التقدم ،وجائزة التفوق فتكون عن إنتاج خمس سنوات اما الجائزة
التقديرية فتكون عن مجمل اإلنتاج العلمي للمتقدم.
يشترط لمنح الجائزة التشجيعية ان يكون المتقدم لم يتجاوز أربعين عاما بتاريخ يوم اإلعالن عن فتح باب الترشح الجائزة.
يشترط لمنح جائزة الجامعة التقديرية ان يكون المتقدم استاذا مضى على منحه الدرجة عشر سنوات يوم تاريخ اإلعالن عن فتح
باب الترشح.

مستندات التقدم لجوائز الجامعة التشجيعية والتفوق والتقديرية (أصل وثالث صور):
استكمال النماذج الخاصة بالجائزة وهي:
أ -موافقة مجلس الكلية.
ب -إقرار صحة البيانات.
ت -إقرار عدم الفوز بالجائزة في السنوات السابقة.
ث -صورتان شخصيتان.
ج -بيان حالة حديث.
ح -دليل المشاركة في اإلشراف على الرسائل العلمية يُقدم عدد البحوث موقعا من إدارة الدراسات العليا ومعتمدا من عميد
الكلية.
خ -قائمة األبحاث مرتبة طبقا لتاريخ النشر ومصنفة حسب المعايير المذكورة سابقا باإلضافة الى اسطوانة مدمجة تحتوي
نسخة الكترونية من االبحاث كاملة.
د -نموذج عدم تعرض المتقدم /المتقدمين ألية جزاءات خالل فترة ( )3سنوات سابقة لميعاد التقدم.
ذ -المستندات الدالة على األنشطة الواردة في بنود التقييم.

نموذج ترشيح لجائزة جامعة سوهاج في مجال البحث العلمي
(التشجيعية /التفوق /التقديرية )
نوع جائزة  ---------------------قطاع ------------------- :سنة ------------

أولا :المعلومات الخاصة بالمتقدم
السم -------------------------------- :الدرجة العلمية------------------- :
القسم العلمي -------------------------- :الكلية--------------------------:
التليفون ------------------------------ :الفاكس------------------------ :
البريد اإللكتروني------------------------------------------------------ :
الوظيفة الحالية-------------------------------:
التخصص العام------------------------------ :
التخصص الدقيق----------------------------- :

ثانيا عدم تعرض المتقدم علي أي جزاءات خالل فترة  3سنوات سابقة لميعاد التقدم.
بناء علي الطلب المقدم من السيد ------------------------- :بقسم  --------------بكلية  ---------------والمتقدم للجنة الجوائز
بجامعة سوهاج للحصول علي جائزة  . -----------------نفيد ان المتقدم/المتقدمين لم تقع عليهم آى جزاءات خالل الثالث سنوات
السابقة للتقدم لنيل لجائزة أى منذ تاريخ -----------
وهذا إقرار منا بذلك.
عميد الكلية

مدير شئون العاملين
السم------------- :

السم------------ :

التوقيع------------ :

التوقيع------------- :

خاتم الكلية (

)

ثالثا:إقرار عدم الفوز بالجائزة في السنوات السابقة
اقر انا الموقع على هذا أدناه أنني لم أفوز بهذه الجائزة المتقدم لها (جائزة  )----------------------خالل السنوات السابقة و اقر
بمسئوليتي إقرارا كامال عن هذا اإلقرار وأتحمل كافة اإلجراءات والجزاءات المخالفة لهذا اإلقرار.
المقر بما فيه:
السم...........................................................................:
التوقيع..........................................................................:
تحريرا فى.....................................................................:

رابعا :إقرار صحة البيانات
اقر انا الموقع على هذا ادناه بصحة البيانات و المعلومات و كذلك المستندات و االدلة المقدمة منى لنيل جائزة
الجامعة........................................................فى مجال........................................و المعلن عنها خالل العام
األكاديمي ................................و اقر بمسئوليتي اقرارا كامال عن ما يظهر منها من عدم مطابقة للشروط و الضوابط الواردة
بالئحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و بهذا يسقط حقي في الترشيح.
المقر بما فيه:
السم...........................................................................:
التوقيع..........................................................................:
تحريرا فى.....................................................................:

خامسا :موافقة مجلس الكلية
بناء علي الطلب المقدم من السيد -------------------- :بقسم  --------------بكلية  ---------------والمتقدم للجنة الجوائز بجامعة
سوهاج للحصول علي جائزة  . -----------------قد حصل علي موافقة مجلس الكلية  ،المجلس رقم  ------بتاريخ ------------بناء
علي موافقة مجلس قسم بتاريخ  -------------وهذا إقرار منا بذلك.
عميد الكلية:
أ.د-------------- /.
التوقيع----------------/
تحريرا في --------------- /

سادسا :األنشطة العلمية و البحثية
( )1قيمة  H indexللمتقدم (درجتان لكل وحدة)
-1
( )2عدد الرسائل العلمية الممنوحة ( 5درجة لكل رسالة).
-1
-2
-3
( )3عدد البحوث ذات معامل تأثير ( )Impact Factorيزيد عن واحد (10
درجة لكل بحث).
-1
-2
-3
( )4عدد البحوث المنشورة في مجالت دولية بدون معامل تأثير ( 7درجات
لكل بحث).
-1
-2
-3
( )5عدد البحوث في مجالت محلية ( 5درجات لكل بحث).
-1
-2
-3
( )6عدد الكتب المؤلفة ( فصل في كتاب ) المترجمة والمنشورة في دور نشر
قومية او عالمية 20( .درجة لكل كتاب 10 /درجات لكل فصل )
-1
-2
-3
( )7حضور مؤتمرات خارجية ( 3درجات لكل مؤتمر).

مالحظات
بحدأقصي
11درجات
بحد
درجة

أقصي

الدرجة

25

بحد أقصي 100
درجة

بحد
درجة

أقصي

70

بحد
درجة

أقصي

50

بحد أقصي 100
درجة

بحد
درجة

أقصى

31

-1
-2
-3
( )8حضور مؤتمرات داخلية (درجتان لكل مؤتمر).
-1
-2
-3
( )9عدد المشروعات البحثية أو التعليمية أو المجتمعية ( 15درجة لكل
مشروع).
-1
-2
-3
( )10المشاركة أو الحضور في الندوات المحلية أو الدولية وورش العمل التي
شارك فيها المتقدم (درجة واحدة لكل ندوة).
-1

بحد
درجة

أقصى

21

بحد أقصي
 30درجه

بحد أقصى
درجات

11

-2
-3
( )11براءات االختراع ( 25درجة لكل واحدة).
-1
-2
-3
( )12دالئل مساهمة المتقدم في مجاالت ذات عالقة بتنمية البيئة وخدمة
المجتمع (درجة واحدة لكل دليل).
-1
-2
-3
( )13دالئل عضوية /تحكيم المتقدم في الهيئات والمجالت العلمية ذات العالقة
بالتخصص والمصنفة في  ISIو  Scopusأو التعليم العالي (درجة واحدة
لكل عضوية).
-1
-2
-3
( )14الجوائز القومية والدولية (خمس درجات لكل جائزة ).
-1
-2
-3
) )51دالئل مشاركة المتقدم في االنشطة الجامعية وتطوير الجامعة ( الجودة  /التميز
المؤسسي  /تنظيم المؤتمرات  /لجان  /وحدات ( ).....درجة لكل نشاط )

الحد األدنى لمنح الجوائز:
للجائزه التشجعية (  % 15للكليات النظرية  % 05 /للكليات العملية )
لجائزة التفوق (  % 05للكليات النظرية  % 05 /للكليات العملية )
تمنح الجائزة للمتقدم الذي يحقق أعلي درجة.

بحد أقصي
 50درجة

أقصى

11

بحد
درجة

بحد أقصى
درجات

11

أقصى

21

بحد
درجة

بحد أقصي 15
درجة

