
 جائزة أفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه:

 يتم الحصول عمى جائزة أفضل رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه طبقًا لمشروط اآلتية:

 شروط التقدم لجوائز أفضل رسالة ماجستير أودكتوراة:

 التقدم لمجائزة.تكون الرسالة المقدمة لنيل الجائزة ممنوحة من جامعة سوهاج خالل السنوات الثالث السابقة لموعد   .1
  تمنح الجائزة مرة واحدة فقط لذات الرسالة.  .2
 ُتستبعد أية أعمال مستمة من الرسالة ال تحمل اسم الطالب.  .3
 يتقدم المشرف الرئيس لنيل الجائزة وتقسم قيمتها عمى كل من لجنة االشراف )من منتسبي الجامعة( والطالب بالتساوي. .4

 ضل رسالة )أصل وثالث صور(:متطمبات التقدم لمحصول عمى جوائز أف

 موافقة مجمس القسم العممي عمى التقدم لنيل الجائزة. .1
 استيفاء النماذج المطموبة. .2
 صفحة كتاب المؤتمر التي تحمل اسم الباحث )صفحة عنوان البحث(. .3
 شهادات المؤتمرات أو الجوائز لبحوث مشتقة من الرسالة. .4
 قائمة األبحاث المستمة من الرسالة مرتبة طبقًا لتاريخ النشر ومصنفة حسب المعايير المذكورة سابقا  .5
 اسطوانة مدمجة تحتوي نسخة الكترونية من االبحاث كاممة. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج ترشيح لجائزة افضل رسالة ماجستير او دكتوراه بجامعة سوىاج

 -----سنة  -------------------قطاع:   ---------------------نوع جائزة 

 أواًل: المعمومات الخاصة بالمتقدم )المشرف الرئيسي(

 ---------------الدرجة العممية:  --------------------------------االسم: 

 ----------------------الكمية: --------------------------القسم العممي: 

 --------------------الفاكس:  ------------------------------التميفون: 

 --------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  

 -------------------------------الوظيفة الحالية:

 ------------------------------التخصص العام: 

  -----------------------------التخصص الدقيق: 

 سنوات سابقة لميعاد التقدم. 3ثانيا عدم تعرض المتقدم عمي أي جزاءات خالل فترة  

-----------بكمية  --------------بقسم -------------------------بناء عمي الطمب المقدم من السيد : 
. نفيد ان المتقدم/المتقدمين لم تقع  -----------------والمتقدم لمجنة الجوائز بجامعة سوهاج لمحصول عمي جائزة  ----

 . -------------نيل لجائزة أى منذ تاريخ خالل الثالث سنوات السابقة لمتقدم ل جزاءاتعميهم آى 

 وهذا إقرار منا بذلك.

 ن العاممين                               عميد الكميةومدير شئ

 ------------االسم:                 -------------االسم: 

 -------------التوقيع:                ------------التوقيع: 

               الكمية )             ( خاتم               

----------------------------------------------------------------------------- عنوان الرسالة بالمغة العربية:

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------------------------------------------------------------------------- الرسالة بالمغة اإلنجميزية:عنوان 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- :اسم الطالب

 المشرفين وتأكيد موافقتيم جميعا لمتقدم لمجائزة: السادة أسماء

 التوقيع نوع الرسالة الدرجة العممية المشرفين أسماء م
1     

2     

3     

 رابعا: إقرار صحة البيانات

بصحة البيانات و المعمومات و كذلك المستندات و االدلة المقدمة منى لنيل جائزة  أدناهاقر انا الموقع عمى هذا 
الجامعة........................................................فى مجال........................................و المعمن عنها 

قر بمسئوليتي اقرارا كامال عن ما يظهر منها من عدم مطابقة لمشروط و خالل العام األكاديمي................................ و ا
 الضوابط الواردة بالئحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و بهذا يسقط حقي في الترشيح.

 المقر بما فيو:

 االسم:...........................................................................

 .....................................................................التوقيع:.....

 تحريرا فى:.....................................................................

 

 

 

 



 خامسا: موافقة مجمس الكمية

-----------بكمية  --------------بقسم -------------------------بناء عمي الطمب المقدم من السيد : 
. قد حصل عمي موافقة مجمس  -----------------والمتقدم لمجنة الجوائز بجامعة سوهاج لمحصول عمي جائزة  ----

وهذا إقرار منا  -------------بناء عمي موافقة مجمس قسم بتاريخ ------------بتاريخ  ------الكمية ، المجمس رقم 
 بذلك.

 ة:عميد الكمي

 --------------أ.د./ 

 ----------------التوقيع/

 ---------------تحريرا في / 

 

 سادسا: إقرار عدم الفوز بالجائزة في السنوات السابقة لذات الرسالة:

( خالل ----------------------اقر انا الموقع عمى هذا ادناه أن الرسالة المقدمة  لم تفز بهذه الجائزة المتقدم لها )جائزة 
 اقرارا كامال عن هذا اإلقرار وأتحمل كافة اإلجراءات والجزاءات المخالفة لهذا اإلقرار.  بمسئوليتيالسنوات السابقة و اقر 

 المقر بما فيو:

 .........................................................................االسم:..

 التوقيع:..........................................................................

 تحريرا فى:.....................................................................

 

 

 

 

 



 العممية و البحثية سابعا: األنشطة

درجو  55ذات معامل تأثير ) ISI عدد البحوث المنشورة من الرسالة في مجالت مصنفة في  -1
 لكل بحث(.

 الدرجة

1-   

5-   
3-   
 Scopusو ISI عدد البحوث المنشورة من الرسالة في مجالت خارجية دولية مصنفة في  -2

او مجالت محمية محكمة مدرجة في تصنيف المجمس األعمى ر وليس ليا معامل تأثي
 درجة لكل بحث(. 15)لمجامعات  

 

1-   
5-   
3-   
  
1-   
5-   
3-   
بحد درجات لكل بحث(. 11) ة بموضوعات الرسالة في مؤتمر دولي او محمي المشارك -3

 اقصي أربعة مؤتمرات 
 

1-   
5-   
3-   
  درجات لكل جائزة(. 11جائزة من أية جية عممية ) حصول أحد األبحاث عمى  -4 -4

1-   
5-   
3-   

  (  درجة 55) دولية أو قومية نشر دار صادرعن كتاب صورة في الرسالة نشر – 5 -5

 
 الحد االدني لمنح الجوائز 
 درجة لمكميات العممية ( 65%درجة لمكميات النظرية /61أفضل رسالة ماجستير )

 درجة لمكميات العممية ( 75%درجة لمكميات النظرية /71) أفضل رسالة دكتوراة 

 تمنح الجائزة لممتقدم الذي يحقق اعمي درجة 

 . %( من درجة الرسالة االعمي5تمنح الجائزة بالمشاركة اذا كان الفرق بين االول وما بعده ال يتجاوز )


