جائزة أفضل بحث تطبيقي/براءة اختراع:
يتم الحصول على جائزة أفضل بحث تطبيقي طبقاً للقواعد المشار إليها في هذه اللائحة.
شروط التقدم لجوائز أفضل بحث تطبيقي/براءة اختراع:
يكون البحث لباحث عنوانه الرئيس جامعة سوهاج.
	 أن يكون البحث منشوراً في آخر ثلاث سنوات قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة لها معامل تأثير لا يقل عن الواحد الصحيح.
	أن يكون قد تم تطبيق البحث علي أرض الواقع أو حصل على براءة اختراع.
	أن يكون البحث قد أسهم بشكلٍ واضحٍ في حل مشكلة معرفية أو تقنية، أو مشكلة محلية أو قومية، أو أدى تطبيقه إلى زيادة موارد الجامعة أو زيادة الإنتاج أو الدخل القومي، أو له مردود مباشر على حماية الأمن القومي.
 معايير تقييم البحث التطبيقي/ براءة اختراع:
يحصل البحث على (100%) إذا كان قد حصل على براءة اختراع.
	يحصل البحث على (100%) إذا كان قد تم تطبيقه على أرض الواقع، من خلال شهادة جهة التطبيق رسمياً على ذلك.
متطلبات التقدم للحصول على جوائز أفضل بحث تطبيقي/ براءة اختراع (أصل وثلاث صور):
موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة.
	يتقاسم الباحثون من منتسبي جامعة سوهاج المكافأة المالية للجائزة بالتساوي فيما بينهم.
	استيفاء النماذج المطلوبة.
	(4) نسخ من البحث.
(4) صور من شهادة براءة الاختراع أو شهادة التطبيق بعد الاطلاع على الأصل.
	شهادة المؤسسة التي قامت بتطبيق البحث (إن وجدت).
	 تقرير عن جوانب التميز المعرفي أو التقني أو التطبيقي للبحث فيما لا يتعدى صفحتين.




نموذج ترشيح لجائزة أفضل بحث تطبيقي/براءة اختراع
نوع جائزة ---------------------  قطاع: ------------------- سنة ---------
أولاً: المعلومات الخاصة بالمتقدم
الاسم: -------------------------------- الدرجة العلمية: -----------------
القسم العلمي: -------------------------- الكلية:------------------------
التليفون: ------------------------------ الفاكس: ----------------------
 البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------
الوظيفة الحالية:-------------------------------
التخصص العام: ------------------------------
التخصص الدقيق: ----------------------------- 

ثانيا: إقرار صحة البيانات
اقر انا الموقع على هذا ادناه بصحة البيانات و المعلومات و كذلك المستندات و الادلة المقدمه منى لنيل جائزة الجامعة........................................................فى مجال........................................و المعلن عنها خلال العام الاكاديمى................................ و اقر بمسئوليتى اقرارا كاملا عن ما يظهر منها من عدم مطابقة للشروط و الضوابط الواردة بلائحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و بهذا يسقط حقى فى الترشيح.
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................


ثالثا: 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 / ---------------
رابعا:إقرار عدم الفوز بالجائزة في السنوات السابقة
اقر انا الموقع على هذا ادناه أنني لم أفوز بهذه الجائزة المتقدم لها (جائزة ----------------------) خلال السنوات السابقة لذات البحث و اقر بمسئوليتي اقرارا كاملا عن هذا الإقرار وأتحمل كافة الإجراءات والجزاءات المخالفة لهذا الإقرار. 
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................
مجالات البحث:
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان البحث باللغة العربية:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان البحث باللغة الإنجليزية:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسماء المشاركين في البحث وتأكيد موافقتهم جميعا للتقدم للجائزة:
م
الاسم
الدرجة العلمية
نوع الرسالة
التوقيع
1




2




3





المجلة المنشور فيها البحث: ---------------------------------
مقدار معامل التأثير: ------------------------------------------
اسم المتقدم:------------------------
التوقيع:-----------------------------
التاريخ: -----------------------------

(1) يحصل البحث على (100%) إذا كان قد حصل على براءة اختراع.
الدرجة
1-


2-


3-


(2) يحصل البحث على (100%) إذا كان قد تم تطبيقه على أرض الواقع، من خلال شهادة جهة التطبيق رسمياً على ذلك.

1-


2-


3-



الحد الأدنى للتقييم 100%
تمنح الجائزة للمتقدم الذى يحصل على درجة 100%
















