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الئحة جوائز جامعة جنوب الوادي

تقديم :
 حتفيززز لا للثحززع العلمززي ا قززديرال لززدار أاضززا هيئززة التززدريس
يف جامعزززة جنزززوب الزززوادي يف هزززاا ا زززاد اج زززودهم يف النشزززر
العلمي يف أفضل ا الت العاملية .
 متزززنا جامعزززة جنزززوب الزززوادي جوائزهزززا التشزززجيعية االتفزززوق
االتقديريزززة ا زززاا جزززائزل النشزززر العلمزززي اأحسزززن رسزززالة يف
ا االت العلمية املختلفة .
مادة (: )1

يُشكل جملس جامعة جنوب الوادي جلنة للجوائز الى النحو التالي :
.8
.2
.0
.4
.5

أ.د  /رئيس اجلامعة
أ.د  /نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا االثحوث
أ.د  /نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم االطالب
أ.د /نائب رئيس اجلامعة خدمة ا تمع ا نمية الثيئة
أقززدث ثالثززة امززدا مززن جملززس اجلامعززة ززن أمضززوا
الى شغل م درجة أستاذ مخس سنوات فأ ثر .

رئيسال
نائثال
اضوال
اضوال

أاضا

أحكام عامة
مادة (  : ) 2متنا جامعة جنوب الوادي سنوي لا اجلوائز اآل ية :
أ  -جائزل اجلامعة التشجيعية .
ب  -جائزل اجلامعة للتفوق .
ت  -جائزل اجلامعة التقديرية .
مادة(  : ) 3متززنا جززائزل اجلامعززة التقديريززة اجززائزل التفززوق مززرل ااحززدل
للعضزززو م مزززا ُمزززنا جزززائزل اجلامعزززة التشزززجيعية يف جمزززاد
التخصززم مززر ر بشززر مززرار مخززس سززنوات مززدل بينيززة م
ايف مجيزع اححزواد ال زززوم اجلمزع بزر جززائز ر قثزل مزرار مخززس
سنوات .

حمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03
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جماالت اجلوائز

مادة (  : ) 4جمززاالت املززنا هززي ثززالث جمززاالت مززن ا ززاالت التاليززة الزز متثززل
القطااززات ال ز حززددها ا لززس احالززى للجامعززات بالتثززادد ززل
ااث جائزل ا شمل ا االت التالية :
أ  -ا االت العلمية ااح ادميية ا شمل :
 .8العلوث الطثية .
 .2العلوث اهلندسية .
 .0العلوث الزرااية .
 .4العلوث احساسية .
 .5املعلوما ية ااحلاسثات .
 .6التكنولوجيا احليوية .
ب  -ا االت احدبية ااإلنسانية ا شمل :
 .8العلوث اإلجتمااية ااإلنسانية .
 .2العلوث القانونية .
 .0العلوث الرتبوية االنفسية .
 .4العلوث التجارية .
جائز ززان يف ا ززاالت العلميززة ااح ادمييززة اجززائزل ااحززدل يف
ا االت احدبية.
مادة (  : ) 5حيززدد جملززس اجلامعززة بنززا الززى اقززرتاا جملززس الدراسززات العليززا
االثحززوث ثالثززة جمززاالت لكززل جززائزل بالتثززادد سززنوي لا بواقززع
جززائز ر مززن ا ززاالت العلميززة ااح ادمييززة اجززائزل ااحززدل مززن
ا االت احدبية ااإلنسانية .
مادة (  : ) 6يتم اإلاالن ان هاه اجلوائز يف خزالد شز ر أ تزوبر مزن زل ازاث
ايثدأ التقدث يف احاد من ديسمرب املدل ش ر يف ا االت ال قرر منا
اجلوائز ان ا م ايكون الرتشيا ن ائيال بعد ااتمزاد النتيجزة رعرفزة
جلنززة اجلززوائز باجلامعززة م مززا ال زززوم للمتقززدث سززحب أاراقززة أا
التحويل جلائزل أخرى بعد انت ا املواد احملدد للتقدث .
مادة(  : ) 7يشززرت يف احثززاث الزز يتقززدث ب ززا العضززو لنيززل أي جززائزل مززن
جززوائز اجلامعززة أال يكززون قززد سززث اأن قززدث ب ززا للحصززود الززى
جائزل أخرى من اجلوائز احملددل يف املادل الثالثة .
حمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03

الئحة جوائز جامعة جنوب الوادي ( التقديرية – التفوق – التشجيعية – النشر العلمي  -أحسن رسالة )

مادة (  : ) 8حيظززر رشززيا السززيد أ.د /رئززيس اجلامعززة االسززادل نززواب رئززيس
اجلامعززة االسززادل العمززدا أثنززا ززولي م منايززث م اإلداريززة حي مززن
اجلوائز .
مادة (  : ) 9ال زززوم رشززيا شززخم ااحززد جلززائز ر يف نفززس العززاث م مززا ال
زززوم ملززن سززث حصززولئ الززى جززائزل أالززى الرتشززيا جلززائزل أدنززي
من جوائز اجلامعة .

حمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03

الئحة جوائز جامعة جنوب الوادي ( التقديرية – التفوق – التشجيعية – النشر العلمي  -أحسن رسالة )

مادة ( : ) 11

أوالً  :جائزة اجلامعة التشجيعية

متززنا جامعززة جنززوب الززوادي جززائزل اجلامعززة التشززجيعية لشززثاب
الثزززاحثر مزززن أاضزززا هيئزززة التزززدريس املتميززززين يف الثحزززع
العلمززي ا طثيقا ززئ م اذلززب بتقززديم أثززاث منشززورل ذات قيمززة
المية أ ادميية ا طثيقية .

مادة (  : ) 11تكون جائزة اجلامعة التشجيعية :
أ  -مكافأل مالية قدرها ( ألفي جنية ) .
ب  -ش ادل قدير اميدالية الثحع العلمي للجامعة .
مادة ( :) 12

شروط الرتشيح:
 .8أال يتجاام امر املتقدث  43ااث اند اإلاالن ان اجلائزل .
 .2أن كون احثاث املتقدث ب ا قد سزث نشزرها خزالد ا مزس
سنوات احخريل اند التقدث .
 .0أن يشززتمل اإلنتززاع العلمززي للمتقززدث يف ا ززاالت العلميززة
ااح ادميية الى مخس ثوث منشزورل يف جمزالت الميزة
حمكمة م بينما يشتمل اإلنتاع العلمي الزى ثالثزة ثزوث
منشورل يف ا االت احدبية ااإلنسانية .
 .4أال يكون قد سث قديم اإلنتاع العلمي للحصود الى نفس
اجلائزل ما مل يتضمن إضافة جوهرية .
 .5أال يتضمن اإلنتزاع العلمزي إنتاجزال سزث للمتقزدث أن حصزل
روجثة الى درجة المية ( ماجستري – د توراه ) .

مادة (  : ) 13إجراءات التقدم :
 .8اسززتيفا طلززب التقززدث للجززائزل بعززد احلصززود الززى موافقززة
جملسي القسم االكلية .
 .2ادد (  ) 2يورل شخصية حديثة .
 .0مخسة ملفات مستوفال مستندات التقدث التالي :
 بيان حالة اظيفية معتمدل من ج ة العمل . السريل الاا ية . اإلنتاع العلمي املقدث للجائزل .افة الثحوث املنشورل .
 قائمة املؤلفات . اضوية اجلمعيات العلمية. بيان معتمد باجلوائز ااحامسة اغريها .حمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03
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ثانياً  :جائزة اجلامعة للتفوق

مادة (  : ) 14إجراءات التقدم :
متنا جامعة جنوب الوادي جزائزل اجلامعزة للتفزوق لسسزا ال الزاين
أس موا بعطائ م افكرهم االم م ا الق يف دازم مسزريل الثحزع
العلمي يف جماد ختصص م اذلب بتقديم أثاث منشزورل ذات قيمزة
المية أ ادميية ا طثيقية .
مادة (  : ) 15تكون جائزة اجلامعة للتفوق :
أ  -مكافأل مالية قدرها (  4333أربعة آالف جني ال مصري لا ) .
ب  -ش ادل قدير اميدالية التفوق العلمي باجلامعة .
مادة (  : ) 16شروط الرتشيح :
أن يكون املتقدث بدرجة أستاذ اف اح ي :
أ  -ا االت العلمية ااح ادميية :
 أقدمية مخس سنوات يف الدرجة . مخس ثزوث املزة منشزورل يف جمزالت الميزة اامليزةمتخصصة م الى أال يتعدى اثنان من ا مقثولة للنشر .
ب  -ا االت احدبية ااإلنسانية :
 أقدمية ثالث سنوات يف الدرجة . ثالث ثوث املة منشورل يف جمالت المية حمكمة مالى أن يكون من ا ثع ااحد الى احقل منشور يف جملة
المية ااملية .
مادة (  : ) 17إجراءات التقدم :
أ  -استيفا طلب التقدث للجائزل بعد احلصود الى موافقة جملسي
القسم االكلية
ب  -ادد (  ) 2يورل شخصية حديثة .
ت  -مخسة ملفات مستوفال مستندات التقدث التالي :
 بيان حالة اظيفية معتمد من ج ة العمل . السريل الاا ية . اإلنتاع العلمي املقدث للجائزل .افة الثحوث املنشورل .
 قائمة املؤلفات . اضوية اجلمعيات العلمية . بيان معتمد باجلوائز ااحامسة اغريها .حمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03
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ثالثاً  :جائزة اجلامعة التقديرية

مادة (  : ) 18متنا جامعة جنوب الوادي جائز ا التقديرية للمتميزين من احسا ال
الاين أثراا احليال اجلامعية بنشاط م العلمي يف جمزاد ختصصز م م
امززن أسسززوا مززدارة الميززة متميزززل اذلززب قززديرا مززن اجلامعززة
دما م اجلليلة ال قدموها للجامعة اللوطن .
مادة (  : ) 19تكون جائزة اجلامعة التقديرية :
أ  -مكافأل مالية قدرها (  7333سثعة أالف جني ا )
ب  -ش ادل قديرية اميدالية .
مادة ( : ) 21

شروط التقدم :
 .8يشرت مرار اشر سزنوات أقدميزة يف درجزة احسزتاذية انزد
التقدث .
 .2قديم مربرات الرتشيا معتمدل من ج ة الرتشيا .
 .0موافقة جملسي القسم االكلية .

مادة (  : ) 21إجراءات التقدم:
أ  -التقدث بطلب لعميد الكليزة للعزرع الزى جملزس القسزم
اموافقة جملس الكلية.
ب  -استيفا طلب التقدث للجائزل
ت  -ادد (  ) 2يورل شخصية حديثة .
ث  -مخسة ملفات مستوفال مستندات التقدث التالي :
 بيان حالة اظيفية معتمدل من ج ة العمل . السريل الاا ية . مربرات الرتشيا . التدرع الوظيفي . بيززان باملشززرااات الثحثيززة ال ز قززاث ب ززا أا اشززرت يفنفياها .
 قائمة احثاث ال أشرف أا يشرف الي ا . قائمة املؤلفات . اضوية اللجان ااجلمعيات العلمية . بيززان معتمززد بززاجلوائز أا احامسززة أا بززرا ات اإلخززرتاعاغريها .
حمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03
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مادة (  : ) 22إجراءات التحكيم :
 عر جلنة اجلوائز برئاسة السزيد احسزتاذ الزد تور  /رئزيس
اجلامعة جلانال ثالثية من أاضا اللجنة العلمية الدائمة أا مزن
ذاي ا ربل يف جماد ختصم املتقدمر لتقييم الثحوث حسب
النمززوذع ا ززال بززالتحكيم ا ززال باجلززائزل التقديريززة م
احتتسب درجة أالى اثنر مزن احملكمزر لكزل جمزاد مزن
ا االت الساب اختيارها .
 عرع نتائج الرتشزيحات الن ائيزة الزى جملزس اجلامعزة يف
مواد غايتئ  08مارة من ل ااث .
مادة (  : ) 23اجراءات املنح :
متزززنا جامعزززة جنزززوب الزززوادي يف ايزززدها السزززنوي بنزززا الزززى
ويززية جلنززة اجلززوائز اااتمززاد جملززس اجلامعززة الفززائز باجلززائزل
يف ززل جمززاد مززن بززر املرشززحر م الززى أن رااززى القوااززد
ااملعايري التالية :
أ  -يستثعد من املفاضلة احلايلون الى أقل من  %13متوسز
ازززاث للزززدرجات بالنسزززثة جلزززائزل اجلامعزززة التشزززجيعية م
%15جلائزل التفوق م ا %03للتقديرية .
ب  -يزتم ر يزب املتقززدمر م امتزنا اجلززائزل لسالزى يف متوسز
الدرجات ( مجيع اجلوائز ) .
ت  -ايف حالة سااي درجات املرشحر متنا منايفة .

النشر العلمي يف اجملالت العاملية :

مادة ( : ) 24
متنا جامعة جنوب الوادي جوائز للثحوث العلمية املنشزورل
أ)
يف جمالت ااملية اذات معامل أثري .
ب) كون اجلوائز للثحوث املنشورل يف العاث من احاد من يناير
حتى  08ديسمرب ( احاضا هيئة التدريس باجلامعة فق
يف حالة الثحوث املشرت ة ) .
مادة (  : ) 25إجراءات التقدم :
 أن يتقدث العضو بعد احلصود الزى موافقزة جملسزي القسزماالكلية .
 أن حيدد خبطزاب الكليزة أا املع زد أهميزة الثحزع امكزانحمضر اجتماع جملس جامعة جنوب الوادي اجللسة رقم (  ) 811بتاريخ 2382/7/03
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إجرائةم اأن ا لة مزن بزر ا زالت العلميزة املتخصصزة ذات
قيمة المية ااملية متميزل .
 قديم ملخم اربي اافر للثحع اقيمتة العلمية االتطثيقيةبلغة مثسطة الى .CD

مكافأة النشر
مادة (  : ) 26صزززرف مكافزززأل قزززدرها  633جنيزززئ للثحزززع املنشزززور يف جملزززة
اامليززة ا 8233للمجلززة الزز هلززا معامززل ززأثري أقززل مززن ااحززد ا8633
للمجلززة ال ز معامززل ززأثريه مززن ااحززد حتززى أقززل مززن ثالثززة ا2333
جنيززة للثحززع املنشززور يف جملزززة ذات معامززل ززأثري أ ززرب مزززن
ثالثة.
متزززنا اجلزززائزل جلميزززع املشزززار ر يف الثحزززع ا ُقسزززم بيزززن م
بالتسااي .
لس اجلامعة إضافة أي مواد يراها دمة العملية الثحثيزة االنشزر
مادة (: ) 27
بنا الى اقرتاا جلنة اجلوائز .
مادة (:) 28

مادة( :)29
مادة( :)31
مادة( :) 31

رابعاً:جائزة أحسن رسالة

نشزززأ جزززوائز للتشزززجيع الزززى اإلبزززداع ااالبتكزززار يف الثحزززع
العلمززززي حيززززحاب أحسززززن رسززززائل الززززد توراه ااملاجسززززتري
املمنوحززة مززن اجلامعززة سززنوي لا حتززى  08ديسززمرب مززن ززل اززاث
ا كززون جززائزل ااحززدل ححسززن رسززالة د تززوراه اجززائزل ااحززدل
ححسززن رسززالة ماجسززتري الززى مسززتوى اجلامعززة ايكززون التقززدث
هلا يف احاد من يناير من ل ااث املدل ش ر .
كون قيمة اجلائزل  2533جنية ححسن رسالة د تزورا ا 8533جنيزة
ححسن رسالة ماجستري .
متززنا مكافززأل قززدرها  033جنيززة للمحكمززر يف جززوائز اجلامعززة
اأحسن رسالة .
متززنا مكافززأل للجنززة اجلززوائز ااإلدارات املعاانززة يقررهززا جملززس
اجلامعة سنوي لا .
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الئحة جوائز جامعة جنوب الوادي ( التقديرية – التفوق – التشجيعية – النشر العلمي  -أحسن رسالة )

منـــوذج (أ)

مستنــدات التقدم لنيـل إحـدى
جوائز جامعـــــة جنـــــــوب الـــــــوادي
للعـام اجلــامعي 211 /211
نـــوع اجلــائزة  (:التقديرية  /التفوق العلمي  /التشجيعية  /أحسن الرسائل  /النشر العلمي)
جمـال اجلــائزة.................................................................................................................................................................:

اسززززم املتقزززززززززدث:

الوظيفة احلزززززززالية:
موطززن اإلقززامززززززة:
ليفزززززززززززززززززون :
الربيد االليكرتاني:

بيانات املتقدم

......................................................................................
 ................................اريخ الشغل....................................
........................................................................................
(حممود )( ..............................:منزد)............................. :
(امل) ..........................:فا س................................... :
........................................................................................

قائمة املستندات

أاالل:استمارل طلب التقدث ( :يرف ب ا يور ان فو وغرافيتان حزديثتان لصز إحزداهما
الى االستمارل) (مرفز رقم )8
ثانيال :التقرير العلمي االوظيفي للمتقدث ايتضمن  :زز
 .8اريخ احليال العلمي االوظيفي باللغة العربية (السريل الاا ية) ايشتمل الى:
 املؤهالت العلمية. التدرع الوظيفي (موضا بئ اإلاارات). الدارات التدريثية ااملؤمترات االنداات. التقدير االتكريم. التدرع العلمي. املشار ة يف اللجان. امل اث العلمية با ارع. املشار ة يف اهليئات ااجلمعيات العلمية. .2قائمة بالكتب ااملؤلفات العلمية.
 .0قائمة بالتقارير العلمية االفنية.
 .4قائمة باالخرتااات ااالبتكارات.
 .5قائمة بإنتاع املتقدث من الثحوث موضحال في ا ما يلي:
( انوان الثحع – اسم ا لة املنشور ب ا الثحع – اريخ النشزر حاد مزرل – أمسزا
املشرت ر يف الثحع – نصيب املتقدث فيئ).
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الئحة جوائز جامعة جنوب الوادي ( التقديرية – التفوق – التشجيعية – النشر العلمي  -أحسن رسالة )

(مرفـق رقم )1
طلــب التقــــدم
جلائزة جامعـــــة جنـــــــوب الـــــــوادي
للعــام اجلــــامعي 211 /211

أقر أنا الد

تور................................................ ............................................./

بزززززززأن أ قزززززززدث جلزززززززائزل جامعززززززززززززة جنززززززززززوب الززززززززززززززوادي
 ...............................................يف جمزززززززززززززززاد .........................................
لعاث (  ) .......اأن من مواط مج ورية مصر العربيةم اقد مارست الثحزع العلمزي
مدل ال قل ان ...........اامال.
ما أن اإلنتاع املقدث للجائزل ينطث اليئ

افة ما ارد من شزرا م ا

بصحة الثيانات املثينة بالنموذع (أ) اهي الى مسئولي الشخصية .

املتقدم
االســـم.............................................. :
التوقيع.............................................. :
التاريخ ............................................... :
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زالب

