جائزة الطالب المتميز.
شروط الترشح لجائزة الطالب المتميز:
موافقة عميد الكلية.
	التنافس على كل جائزة يتم بين قطاعات الجامعة الخمسة.
	الممارسات أو الدلائل المقدمة لنيل الجائزة لا تُعاد إلى الجهة المتقدمة في حالة الفوز أو عدمه، ولا تُقبل الاعتراضات على قرارات اللجنة بشأن منح الجوائز أو حجبها.
	يتقدم الطالب مرتين اثناء دراسته الجامعية يفصل بينهما عامان على الأقل في حالة الحصول على الجائزة، أما في حالة عدم حصول المتقدم على الجائزة فيمكن إعادة التقدم في أي من السنوات التالية. 
	أن تتوفر لدى الإدارة المستندات الدالة على الممارسات التي تقدم بالنموذج الخاص بالجائزة.
معايير التقويم للحصول على جائزة الطالب المتميز:
تقدير السنوات السابقة لتاريخ التقدم للجائزة (8 درجات جيد جداً، 10 درجات للممتاز).
	قائمة المشاركة في الأنشطة الطلابية (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).
قائمة المشاركة في فعاليات خدمة المجتمع وتنمية البيئة (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).
قائمة المشاركة في فعاليات التنمية البشرية (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).
المشاركة في فعاليات تحسين المهارات الخاصة بالحاسوب (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).
المشاركة في فعاليات تحسين المهارات الخاصة باللغات (5 درجات لكل ممارسة بحدٍ أقصى 10 درجات).
المشاركة في أنشطة بحثية داخل الكلية (5 درجات لكل ممارسة بحد أقصى 10 درجات).
المشاركة في أنشطة الجودة بالكلية (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).
الحصول على شهادات تقدير (5 درجات لكل ممارسة بحدٍ أقصى 10 درجات).
	المشاركة في أعمال الندوات أو المؤتمرات بالكلية أو الجامعة (5 درجات لكل ممارسة بحدٍ أقصى 10 درجات).
مستندات التقدم لجائزة الطالب المتميز:
استكمال النماذج الخاصة بالجائزة وهي:
	موافقة عميد الكلية.
	 إقرار سلامة البيانات.
	نموذج الجائزة.

	يرفق مع النماذج أصل وثلاث نسخ ورقية من المرفقات الآتية:
	دليل الممارسات الواردة في نموذج الجائزة مرتبة بنفس التسلسل. 
	دليل التقدير لسنوات الدراسة.

     ج.   السيرة الذاتية.




نموذج التقدم لجائزة الطالب المتميز
أولاً: المعلومات الخاصة بالمتقدم
الاسم: ---------------------------  القسم العلمي: --------------------
 الكلية:--------------------------- الفرقة:-------------------------
تاريخ الميلاد : ------------------------ محل الميلاد:-------------------- 
محل الاقامة: -----------------------------------------------------
التليفون: ------------------------------  الفاكس: -------------------
 الاميل: --------------------------------------------------------
ثانيا: إقرار عدم الفوز بالجائزة في خلال عامين سابقين للتقدم
اقر انا الموقع على هذا ادناه أنني لم أفوز بهذه الجائزة المتقدم لها (جائزة ----------------------) خلال العامين السابقين و اقر بمسئوليتى اقرارا كاملا عن هذا الإقرار وأتحمل كافة الإجراءات والجزاءات المخالفة لهذا الإقرار. 
المقر بما فيه:
اسم الطالب:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................
ثالثاً: إقرار صحة البيانات
اقر انا الموقع على هذا أدناه بصحة البيانات و المعلومات و كذلك المستندات و الأدلة المقدمة منى لنيل جائزة الجامعة........................................................فى مجال........................................و المعلن عنها خلال العام الاكاديمى................................ و اقر بمسئوليتى إقرارا 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:
اسم الطالب:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................







رابعاً: بيان الأنشطة:
تقدير السنوات السابقة لتاريخ التقدم للجائزة (8 درجات جيد جداً، 10 درجات للممتاز).

	قائمة المشاركة في الأنشطة الطلابية (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).


	قائمة المشاركة في فعاليات خدمة المجتمع وتنمية البيئة (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).


	قائمة المشاركة في فعاليات التنمية البشرية (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).


	المشاركة في فعاليات تحسين المهارات الخاصة بالحاسوب (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).


	المشاركة في فعاليات تحسين المهارات الخاصة باللغات (5 درجات لكل ممارسة بحدٍ أقصى 10 درجات).


	المشاركة في أنشطة بحثية داخل الكلية (5 درجات لكل ممارسة بحد أقصى 10 درجات).


	المشاركة في أنشطة الجودة بالكلية (2 لكل نشاط بحدٍ أقصى 10 درجات).


	الحصول على شهادات تقدير (5 درجات لكل ممارسة بحدٍ أقصى 10 درجات).


	المشاركة في أعمال الندوات أو المؤتمرات بالكلية أو الجامعة (5 درجات لكل ممارسة بحدٍ أقصى 10 درجات).





















