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.
مباﺷر
أن يكون المتقدم ﻋﻠﻰ رأس العمل خﻼل فترة ﻻ ﺗقل ﻋﻦ ﺛﻼﺛة أﻋوام سابقة بﺸك ٍل
ٍ
لتاريخ التقدم.
ﻻبد أن ﺗكون البحوث المقدمة لنيل الﺠائزة ﺗحمل اسم جامعة سوهاج كعنوان رئيس لﻠباحﺚ
المترﺷﺢ.
ﻻ يﺠوز ﻷي ﻋﻀو مﻦ أمانة الﺠائزة أو لﺠنة الﺠائزة الترﺷﺢ لنيل الﺠائزة إﻻ 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 ﺛﻼث سنوات سابقة لعام التقدم ،وجائزة التفوق فتكون
ﻋﻦ إنتاج خمس سنوات اما الﺠائزة التقديرية فتكون ﻋﻦ مﺠمل اﻹنتاج العﻠمﻲ لﻠمتقدم.
يﺸترط لمنﺢ الﺠائزة التﺸﺠيعية ان يكون المتقدم لم يتﺠاوز أربعيﻦ ﻋا ًما بتاريخ يوم اﻹﻋﻼن
ﻋﻦ فتﺢ باب الترﺷﺢ الﺠائزة.
يﺸترط لمنﺢ جائزة الﺠامعة التقديرية أن يكون المتقدم استاذا مﻀﻰ ﻋﻠﻰ منحه الدرجة
ﻋﺸر سنوات يوم ﺗاريخ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ فتﺢ باب الترﺷﺢ.

ﻣستندات التقدم لجوائز الجﺎﻣﻌﺔ التشجيﻌيﺔ والتفوق والتقديريﺔ )أصل وثﻼث
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 اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ الرسائل العﻠمية يُقدم ﻋدد البحوث موقعا ً مﻦ إدارة
الدراسات العﻠيا ومعتمدا ً مﻦ ﻋميد الكﻠية.
خ -قائمة اﻷبحاث مرﺗبة طبقا ً لتاريخ النﺸر ومصنفة حﺴب المعايير المﺬكورة سابقا
باﻹﺿافة الﻰ اسطوانة مدمﺠة ﺗحتوي نﺴخة الكترونية مﻦ اﻻبحاث كامﻠة.
د -نموذج ﻋدم ﺗعرض المتقدم /المتقدميﻦ ﻷية جزاءات خﻼل فترة ) (3سنوات سابقة لميعاد
التقدم.
ذ -المﺴتندات الدالة ﻋﻠﻰ اﻷنﺸطة الواردة فﻲ بنود التقييم.

نموذج ترشيح لجائزة جامﻌﺔ سوهاج ﻓﻲ مجال البحث الﻌلمﻲ
)التشجيﻌيﺔ /التفوق /التقديريﺔ(
نوع جائزة  ---------------------قطاع ------------------- :سنﺔ ---------------
ً
أوﻻ :المﻌلومات الخاصﺔ بالمتقدم
اﻻسم -------------------------------- :الدرجﺔ الﻌلميﺔ------------------------------ :
القسم الﻌلمﻲ -------------------------- :الكليﺔ-------------------------------------- :
التليفون ------------------------------ :الفاكس------------------------------------ :
البريد اﻹلكترونﻲ------------------------------------------------------------------- :
الوظيفﺔ الحاليﺔ-------------------------------:
التخصص الﻌام------------------------------ :
التخصص الدقيق----------------------------- :

ثانيًا :عدم تﻌرض المتقدم علﻰ أي جزاءات خﻼل ﻓترة  3سنوات سابقﺔ لميﻌاد التقدم.
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ الطﻠب المقدم ﻣﻦ السيد------------------------- :ﺑقسﻢ  --------------ﺑكﻠيﺔ  ---------------والمتقدم لﻠجنﺔ
الجوائز ﺑجﺎﻣﻌﺔ سوهﺎج لﻠحصول ﻋﻠﻰ جﺎئزة -----------------نفيد ﺑأن المتقدم/المتقدﻣيﻦ لﻢ ﺗقﻊ ﻋﻠيهﻢ أيﺔ جزاءات
خﻼل الثﻼث سنوات السﺎﺑقﺔ لﻠتقدم لنيل لجﺎئزة أي ﻣنﺬ ﺗﺎريخ .------------------
وهﺬا إقرار ﻣنﺎ ﺑﺬلﻚ.
ﻋميد الكﻠيﺔ

ﻣدير شﺌﻦ الﻌﺎﻣﻠيﻦ
اﻻسﻢ------------- :

اﻻسﻢ------------ :

التوقيﻊ------------ :

التوقيﻊ------------- :

خﺎﺗﻢ الكﻠيﺔ )

(

ثالثًا :إقرار عدم الفوز بالجائزة ﻓﻲ السنوات السابقﺔ
أقر أنﺎ الموقﻊ ﻋﻠﻰ هﺬا ادنﺎه أنني لﻢ أفز ﺑهﺬه الجﺎئزة المتقدم لهﺎ )جﺎئزة  (----------------------خﻼل السنوات السﺎﺑقﺔ
وأقر ﺑمسﺌوليتي اقرارا ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦ هﺬا اﻹقرار وأﺗحمل ﻛﺎفﺔ اﻹجراءات والجزاءات المخﺎلفﺔ لهﺬا اﻹقرار.
المقر ﺑمﺎ فيه:
اﻻسﻢ........................................................................... :
التوقيﻊ .......................................................................... :
ﺗحريرا في..................................................................... :
ً

راب ًﻌا :إقرار صحﺔ البيانات
أقر أنﺎ الموقﻊ ﻋﻠﻰ هﺬا أدنﺎه ﺑصحﺔ البيﺎنﺎت والمﻌﻠوﻣﺎت وﻛﺬلﻚ المستندات واﻷدلﺔ المقدﻣﺔ ﻣنﻰ لنيل جﺎئزة
الجﺎﻣﻌﺔ........................................................فﻰ ﻣجﺎل........................................والمﻌﻠﻦ ﻋنهﺎ خﻼل الﻌﺎم
اﻷﻛﺎديمي ................................وأقر ﺑمسﺌوليتي اقرارا ﻛﺎﻣﻼً ﻋمﺎ يظهر ﻣنهﺎ ﻣﻦ ﻋدم ﻣطﺎﺑقﺔ لﻠشروط والضواﺑط
الواردة ﺑﻼئحﺔ الجوائز المﻌتمدة ﺑجﺎﻣﻌﺔ سوهﺎج وﺑهﺬا يسقط ﺣقي في الترشيح.

المقر ﺑمﺎ فيه:
اﻻسﻢ........................................................................... :
التوقيﻊ .......................................................................... :
ﺗحريرا في..................................................................... :
ً

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

سا :اﻷنشطﺔ الﻌلميﺔ والبحثيﺔ
ساد ً

جائزتا التشجيﻌيﺔ والتفوق
) (1قيمﺔ  H indexللمتقدم )درجتان لكل وحدة(
-1
) (2عدد الرسائل الﻌلميﺔ الممنوحﺔ ) 5درجﺔ لكل
رسالﺔ(.
-1
-2
-3
) (3عدد البحوث ذات مﻌامل تأثير )(Impact Factor
) 10درجﺔ لكل بحث(.
-1
-2
-3
) (4عدد البحوث ﻓﻲ مجﻼت دوليﺔ بدون مﻌامل تأثير )7
درجات لكل بحث(.
-1
-2
-3
ً
) (5عدد البحوث المنشورة ﻓﻲ مجﻼت محليﺔ )5
درجات لكل بحث(.
-1
-2
-3
) (6عدد الكتب المؤلفﺔ )ﻓصل ﻓﻲ كتاب( /المترجمﺔ
والمنشورة ﻓﻲ دور نشر قوميﺔ او عالميﺔ 20) .درجﺔ
لكل كتاب \  10درجات لكل ﻓصل(
-1
-2
-3
) (7حضور مؤتمرات خارجيﺔ ) 3درجات لكل مؤتمر(.
-1
-2
-3
) (8حضور مؤتمرات داخليﺔ )درجتان لكل مؤتمر(.

مﻼحظات
بحد اقصى
 10درجات
بحد اقصى
 25درجة

بحد اقصى
 100درجة

بحد اقصى
 70درجة

بحد اقصى
 50درجة

بحد اقصى
 100درجة

بح ٍد أقصى
 30درجة

بح ٍد

أقصى

الدرجﺔ

 20درجة
-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 ندو ٍة(.
-1
-2
-3
) (11براءات اﻻختراع ) 25درجﺔ لكل واحدة(.
-1
-2
-3
) (12دﻻئل مساهمﺔ المتقدم ﻓﻲ مجاﻻت ذات عﻼقﺔ
بتنميﺔ البيئﺔ وخدمﺔ المجتمع )درجﺔ واحدة لكل دليل(.
-1
-2
-3
) (13دﻻئل عضويﺔ/تحكيم المتقدم ﻓﻲ الهيئات
والمجﻼت الﻌلميﺔ ذات الﻌﻼقﺔ بالتخصص والمصنفﺔ ﻓﻲ
 ISIو  Scopusأو التﻌليم الﻌالﻲ )درجﺔ واحدة لكل
عضويﺔ(.
-1
-2
-3
) (14الجوائز القوميﺔ والدوليﺔ )خمس درجات لكل
جائزة (.
-1
-2
-3
) (15دﻻئل مشاركﺔ المتقدم ﻓﻲ اﻷنشطﺔ الجامﻌيﺔ وﺗطوير
الﺠامعة )الجودة  /التميز المؤسسﻲ  /تنظيم المؤتمرات  /لجان /
وحدات ) (........درجﺔ لكل نشاط (

الحد اﻷدنى لﻣنﺢ الجوائز:

بح ٍد أقصى
 30درجة

بح ٍد أقصى
 10درجات

بح ٍد أقصى
 50درجة

بح ٍد أقصى
 10درجة

بح ٍد أقصى
 10درجات

بح ٍد أقصى
 20درجة

بح ٍد أقصى
 15درجة

للجائزة التشجيعية ) %50للكليات النظرية  %60/للكليات العﻣلية(
لجائزة للتفوق ) %60للكليات النظرية  %70/للكليات العﻣلية(
تﻣنﺢ الجائزة للﻣتقدم الذي يحقق اعلى درجة

الجائزة التقديريﺔ
) (1قيمﺔ  H indexللمتقدم )درجﺔ واحدة لكل وحدة(
-1
) (2عدد الرسائل الﻌلميﺔ الممنوحﺔ ) 5درجﺔ لكل
رسالﺔ(.
-1
-2
-3
) (3عدد البحوث ذات مﻌامل تأثير )(Impact Factor
) 10درجﺔ لكل بحث(.
-1
-2
-3
) (4عدد البحوث ﻓﻲ مجﻼت دوليﺔ بدون مﻌامل تأثير )5
درجات لكل بحث(.
-1
-2
-3
ً
) (5عدد البحوث المنشورة ﻓﻲ مجﻼت محليﺔ )2
درجات لكل بحث(.
-1
-2
-3
) (6عدد الكتب المؤلفﺔ )ﻓصل ﻓﻲ كتاب( /المترجمﺔ
والمنشورة ﻓﻲ دور نشر قوميﺔ او عالميﺔ 10) .درجﺔ
لكل كتاب \  5درجات لكل ﻓصل(
-1
-2
-3
) (7حضور مؤتمرات خارجيﺔ ) 2درجات لكل مؤتمر(.
-1
-2
-3

مﻼحظات
بحد اقصى
 20درجات
بحد اقصى
 50درجة

بحد اقصى
 150درجة

بحد اقصى
 100درجة

بحد اقصى
 50درجة

بحد اقصى
 100درجة

بح ٍد أقصى
 20درجة

الدرجﺔ

) (8حضور مؤتمرات داخليﺔ )درجﺔ 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 ندو ٍة(.
-1
-2
-3
) (11براءات اﻻختراع ) 25درجﺔ لكل واحدة(.
-1
-2
-3
) (12دﻻئل مساهمﺔ المتقدم ﻓﻲ مجاﻻت ذات عﻼقﺔ
بتنميﺔ البيئﺔ وخدمﺔ المجتمع )درجﺔ واحدة لكل دليل(.
-1
-2
-3
) (13دﻻئل عضويﺔ/تحكيم المتقدم ﻓﻲ الهيئات
والمجﻼت الﻌلميﺔ ذات الﻌﻼقﺔ بالتخصص والمصنفﺔ ﻓﻲ
 ISIو  Scopusأو التﻌليم الﻌالﻲ )درجﺔ واحدة لكل
عضويﺔ(.
-1
-2
-3
) (14الجوائز القوميﺔ والدوليﺔ )خمس درجات لكل
جائزة (.
-1
-2
-3
) (15دﻻئل مشاركﺔ المتقدم ﻓﻲ اﻷنشطﺔ الجامﻌيﺔ )الجودة /
التميز المؤسسﻲ  /تنظيم المؤتمرات  /لجان  /وحدات(..........
)درجتان لكل نشاط (
) (16إنشاء اقسام علميﺔ  /برامج اكاديميﺔ  /مﻌامل أو مراكز
تميز /وحدات ذات طابع خاص  /مجﻼت علميﺔ )ذات رقم ايداع

بح ٍد أقصى
 10درجة

بح ٍد أقصى
 150درجة

بح ٍد أقصى
 25درجات

بح ٍد أقصى
 50درجة

بح ٍد أقصى
 25درجة

بح ٍد أقصى
 25درجات

بح ٍد أقصى
 25درجة

بح ٍد أقصى
 50درجة
بح ٍد أقصى
 50درجة

الكترونﻲ ومطبوع( )عشرون درجﺔ لكل نشاط(
) (17المناصب القياديﺔ ورئاسﺔ المراكز والوحدات )عشر
درجات لكل نشاط(
) (18عضويﺔ مجالس ادارة او لجان الجمﻌيات الﻌلميﺔ
والمجالس القوميﺔ والدوليﺔ )عشر درجات لكل نشاط(

بح ٍد أقصى
 50درجة
بح ٍد أقصى
 50درجة

الحد اﻷدنى لﻣنﺢ الجائزة %65 :للكليات النظرية  %75/للكليات العﻣلية.
تﻣنﺢ الجائزة للﻣتقدم الذي يحقق اعلى درجة

