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  أسوان جامعة ومكافئات جوائز الئحة 

 :ميتقد

 فى اطار التنافية العالمية فى مجاالت ى التصنيفات العالمية من منطلق رؤية جامعة اسوان الدراجها ف
وتشجيعا لدور أعضاء هيئة التدريس فى جامعة أسوان تحفيزًا للبحث العلمى وتقديرًا و البحث العلمى. 

تقدم ، ةيالعالم المجالت أفضلب ى النشر العلمىفجهودهم  للعلماء وشباب الباحثين بالجامعة لبذل
 الجامعة المختلفة.ومكافئات ا تحفيزا لجوائز جامعة أسوان برنامج

 لحاصلين لو النشر العلمى  مكافاتيعية والتفوق والتقديرية وكذا جوائزها التشجسنويا منح جامعة أسوان ت
 .المختلفةالعلمية  المجاالت ىفبراءة االختراع  مكافئاتو  علي الماجستير والدكتوراة

 
 

 على النحو التالى:والمكافئات البحثية للجوائز يُشكل مجلس جامعة أسوان لجنة  :(1)مادة

 ""رئيسا                    الجامعةأ.د / رئيس -1

 

                البحوثلدراسات العليا ورئيس الجامعة لشئون اأ.د / نائب -2
 "نائبا  "           

                 لطالبأ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وا-3
 "عضوا  "           

               ة البيئةخدمة المجتمع وتنميلشئون أ.د / نائب رئيس الجامعة -4

 "عضوا  "           

 اذ خمس سنوات فأكثرأقدم ثالثة عمداء من مجلس الجامعة ممن أمضوا على شغلهم درجة أست-5
 ""أعضاء           

 "عضوا  "     .مدير )مسئول الجامعة( التصنيف الدولى بالجامعة -6
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  ةــامـع كامــأح

 أسوان سنوياً الجوائز اآلتية: معةتمنح جا (:2)مادة

 جائزة الجامعة التقديرية.-أ  

 جائزة الجامعة للتفوق.-ب  

 جائزة الجامعة التشجيعية.-ج  

امعة التشجيعية الجامعة التقديرية وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو، كما تُمنح جائزة الج ةمنح جائز(: تُ 3)مادة

بشرط مرور خمس سنوات كمدة بينية، وفى جميع األحوال ال يجوز الجمع مجال التخصص مرتين  ىف
 بين جائزتين قبل مرور خمس سنوات.

إنشاء جوائز أو تقرير جوائز أخرى فى مجاالت مختلفة بالجامعة يقررها مجلس الجامعة بناء : يجوز (4) مادة

 عليا والبحوث.على اقتراح مجلس الدراسات ال

(: لمجلااس الجامعاااة إضااافة أى ماااواد يراهااا لخدماااة العمليااة البحثيااة والنشااار بناااًء علاااى اقتااراح لجناااة 5)مااادة

 الجوائز.

 زـوائـالج االتـمج
 

حاااددها المجلاااس األعلاااى للجامعاااات وتشااامل المجااااالت القطاعاااات التاااى تمثااال  الجاااوائزمااانح مجااااالت (: 6)ماااادة

  التالية:

 ة وتشمل:ميواألكادي المجاالت العلمية -أ

 العلوم الطبية. -1
 .العلوم الهندسية -2
 .والطبية البيطرية العلوم الزراعية -3
 العلوم األساسية. -4
 ية وتشمل:دبية واإلنسانالمجاالت األ -ب

 .واآلداب جتماعية واإلنسانيةالعلوم اإل -1
 العلوم القانونية. -2
 .والنفسية العلوم التربوية -3
 تجارية.العلوم ال -4
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للعام  ينايراألول من  فىمن كل عام ويبدأ التقدم  نوفمبرخالل شهر  فىتم اإلعالن عن هذه الجوائز ي(: 7)مادة
، ويكون الترشيح نهائيًا بعد اعتماد النتيجة بمعرفة السابق ذكرهاالمجاالت  جميع فىولمدة شهر التالى 

بعد انتهاء الموعد اقه أو التحويل لجائزة أخرى ، كما ال يجوز للمتقدم سحب أور لجنة الجوائز بالجامعة
 المحدد للتقدم.

تقدم أن سبق و قد األبحاث التى يتقدم بها العضو لنيل أى جائزة من جوائز الجامعة أال يكون  فىشترط ي  (: 8)مادة
 المادة الثالثة. فىة حددن الجوائز المعلى جائزة أخرى مبها للحصول 

.د. رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء أثناء توليهم مناصبهم ي حظر ترشيح السيد أ (:9)مادة
 .التقديرية( -التفوق  –اإلدارية ألى من الجوائز )التشجيعية 

نفس العام، كما ال يجوز لمن سبق حصوله على جائزة أعلى  فىال يجوز ترشيح شخص واحد لجائزتين (: 10)مادة
 جوائز الجامعة. الترشيح لجائزة أدنى من

ذات مفهرسة أو محلية محكمة منشورًا فى مجالت علمية عالمية  أن يكون للمرشح إنتاجًا علميًا مميزًا و(: 11)مادة
 .معامل تأثير

و صدور ضده حكم قضائى نهائى فى جرائم تمس األمانة أأال يكون قد وقع على المرشح أية جزاءات (: 12)مادة
 ر.العلمية أو الشرف واألعتبا
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 ةـالتقديري ةـالجامع زةـجائ :أوال  

تمنح جامعة أسوان جائزتها التقديرية للمتميزين من األساتذة الذين أثروا الحياة الجامعية بنشاطهم العلمى (: 13)مادة
فى مجال تخصصهم، ومن أسسوا مدارس علمية متميزة وذلك تقديرًا من الجامعة لخدماتهم الجليلة التى 

 للوطن.قدموها للجامعة و 

 

 تكون جائزة الجامعة التقديرية: (: 14)مادة

 .مكافأة مالية -أ
 شهادة تقدير وميدالية. -ب
 

 شروط التقدم: (: 15)مادة

أن تكون مدة الخمس سنوات األخيرة ي شترط تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة التقديرية لألساتذة و   -1
ال يتم خصم المدد التى حصل فيها عة و ابقة على االترشيح قد قضيت بصفة متصلة بالجامالس

ت علمية أو دورات تدريبية أو مؤتمرات علمية من مدة الخمس سنوات، بشرط أال االمرشح على مهم
 .وز هذه المدد فى مجموعها مدة عامتجا

 أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة. -2
 

 إجراءات التقدم: (: 16)مادة

 د الكلية للعرض على مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.التقدم بطلب لعمي -أ
 استيفاء طلب التقدم للجائزة. -ب
 ( صورة شخصية حديثة.2عدد ) -ج

 أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى: -د
المهمات العلمية أو الزيارات التدرج الوظيفى ، مبينًا به  بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل -

 .التدريبية أو المؤتمرات العلمية ية أو الدوراتالعلم
 السيرة الذاتية. -
 .معتمدة من جهة الترشيح مبررات الترشيح -
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 نامجرب على بحاثألا رضعمع  ـرةألخيا واتنـس رشـلعا لخال يةلعلما باألبحاث مةومخت ئمةقا -
 االقتباس )مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة(

 ة التى قام بها أو اشترك فى تنفيذها.بيان بالمشروعات البحثي -
 يةصلأ  عا ر ختا ءاتار بـ  زتمي زكار مأو  معامل ءنشاإ -
 قائمة المؤلفات. -
 عضوية اللجان والجمعيات العلمية. -

 يمى(دكاأ علمى ريدتقـ  يعيةتشج زئواجـ  وق تف زئواج) السابقة زئوابالج يانب -  
 ث(دمتحأو  جلسة ئاسةربات ) إلثا مع يةلدولا عمللوورش ا يةلدولا يةلعلما راتتمؤلمبا يانب -
 غيرها.براءات االختراع و بيان معتمد بالجوائز واألوسمة و  -

 باتإلثا مع يةلدولا رلنشا تلهيئا مإلنضماوا يةلدوالتحكيم لمجالت علمية  -
دور  هــل ناـــكو  ــدملمتقا اــفيه ركتــشا ىــلتا عـــلمجتما ةــمدلخأو  ةــلولمما بحثيةلا تعاروشــلمبا ناــيـب -

 . لمجتمعا مةدخ فى بحوثلا مساهمة ىدم فه ضحوي نيابب دملتقـ ا تباإلثا عـــم اــفيه حــضوا
 يمىدكاأ مقسأو  بةشع سيتأس فى لمساهمةا -
 لاـمج ىـف ةـلعلما تاـلفؤلموا ـبلكتا ىـلإ افةـإلضكتوراه( باد رـستيـماج)ية لعلما سائلرلبا دةمعتم قائمة -

 . سيدر لتا كتب رغي نم صصـتخلا
  لمجتمعا دمتخ رمستم متعلو بشرية واردم يةتنمو بيدر ت مجار ب ذتنفي -

 يةلعلما ياتلجمعا ناـــلجإدارة أو  سالـــمج ىـــف كراتـــإلش:ا  لــمث عـــلمجتما ةـــمدلخ ى ـــر خأ ةطشــنأ -
 هارغيو يةلدولوا يةمولقا سلمجالوا

  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameية: االفادة بالبيانات التال -
يوضح , Google Scholar  Scopusو   Research gateطباعة صفحة الباحث من على -

 e.mail@aswu.edu.egفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 

 ( و نموذج )ب( و نموذج )ج( حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءا عليهم.مأل نموذج )أ -
 
 

 

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 للتفوق الجامعة جائزة ثانيا :

الذين أسهموا بعطائهم وفكرهم او االساتذة المساعدون تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة للتفوق لألساتذة (: 17)مادة
ى فى مجال تخصصهم وذلك بتقديم أبحاث منشورة ذات قيمة وعلمهم الخالق فى دعم مسيرة البحث العلم

 علمية أكاديمية وتطبيقية.

 
 تكون جائزة الجامعة للتفوق: (: 18)مادة

 . مكافأة مالية -أ
 شهادة تقدير وميدالية التفوق العلمى للجامعة. -ب
 

 شروط الترشيح: (: 19)مادة

 آلتى:وفق ااو استاذ مساعد * أن يكون المتقدم بدرجة أستاذ 
 المجاالت العلمية واألكاديمية: -أ

 .ذات معامل تأثير عالمية متخصصةمصنفة بحوث كاملة منشورة فى مجالت علمية  عشرة •
 األدبية واإلنسانية:المجاالت   -ب

 ان، على أن يكون منها بحثذات معامل تأثير بحوث كاملة منشورة فى مجالت علمية محكمة سبعة •
 عالمية.مصنفة  فى مجلة علمية ينعلى األقل منشور 

 أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة.  -ت
أال يكون قد مضى على تاريخ نشر األبحاث المقدمة للجائزة أكثر من خمس سنوات سابقة على التقدم   -ث

 للجائزة.
ة الحصول على أى جائز قد سبق له او أال يكون قد سبق تقديم اإلنتاج العلمى للحصول على نفس الجائزة   -ج

 .بالجامعة لمقدمة، وأال يكون قد تقدم بها للحصول على جائزة أخرى علمية عن أى بحث من البحوث ا
ويستثنى من ذلك الفترات التى ت قضى  آخر خمس سنوات فى الجامعة، من %60أن يكون المتقدم قد قضى   -ح

 فى مهمة علمية أو زيارة علمية أو دورة تدريبية أو مؤتمر علمى. 
االقتباس )مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة( على ان يستبعد اى بحث  نامجرب على بحاثألا رضع مسيت  -خ

 %.30به نسبة اقتباس اكثر من 

أن يكــون للمؤلفــات العلميــة المقدمــة لنيــل الجــائزة فــى المجــاالت األدبية واإلنسانية رقم إيداع بدار الكتب  -د
 المصرية.
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 إجراءات التقدم: (: 20)مادة

 ستيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسى القسم والكلية.ا -1
 ( صورة شخصية حديثة.2عدد ) -2
 أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى: -3

بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مبينًا به المهمات العلمية أو الزيارات العلمية أو الدورات  -
 ؤتمرات العلمية.التدريبية أو الم

 السيرة الذاتية. -
 اإلنتاج العلمى المقدم للجائزة. -
 قائمة باألبحاث المنشورة. -
 قائمة المؤلفات. -
 ث(دمتحأو  جلسة ئاسةربات ) إلثا مع يةلدولا لعملوورش ا يةلدولا يةلعلما راتتمؤلمبا يانب -
 عضوية الجمعيات العلمية. -
 غيرها.براءات االختراع و بيان معتمد بالجوائز واألوسمة و  -

 باتإلثا مع يةلدولا رلنشا تلهيئا مإلنضماوا يةلدوالتحكيم لمجالت علمية  -
 حــضدور وا هــل ناـــكو  ــدملمتقا اــفيه ركتــشا ىــلتا عـــلمجتما ةــمدلخأو  ةــلولمما بحثيةلا تعاروشــلمبا ناــيـب -

 . لمجتمعا مةدخ فى بحوثلا مساهمة ىدم فه ضحوي نيابب دملتقـ ا تباإلثا عـــم اــفيه
 لاـمج ىـف ةـلعلما تاـلفؤلموا ـبلكتا ىـلإ افةـإلضكتوراه( باد رـستيـماج)ية لعلما سائلرلبا دةمعتم قائمة -

 . سيدر لتا كتب رغي نم صصـلتخا
  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
يوضح , Google Scholar  Scopusو   Research gateعلى طباعة صفحة الباحث من -

 e.mail@aswu.edu.egفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 

 هم.مأل نموذج )أ( و نموذج )ب( و نموذج )ج( حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءا علي -
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 ةـالتشجيعي ةـالجامع زةـجائ :ا  ثالث

 فىالتشجيعية لشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس المتميزين  جائزة الجامعة أسوان جامعةتمنح  (:21)مادة
ذات قيمة علمية فى مجالت مصنفة عالميا و البحث العلمى وتطبيقاته، وذلك بتقديم أبحاث منشورة 

 أكاديمية وتطبيقية.
 

 تكون جائزة الجامعة التشجيعية: (: 22)مادة

 . مكافأة مالية -أ
 عة.قدير وميدالية البحث العلمى للجامشهادة ت -ب
 

 شروط الترشيح: (: 23)مادة

 أربعون عامًا عند اإلعالن عن الجائزة. أال يتجاوز عمر المتقدم -1 
 ت األخيرة عند التقدم.أن تكون األبحاث المتقدم بها قد سبق نشرها خالل الخمس سنوا -2 

        بحوث منشورة ةالمجاالت العلمية واألكاديمية على خمس فىأن يشتمل اإلنتاج العلمى للمتقدم  -3
 .كحد اقصى ذات معامل تأثير مجالت علمية محكمة فى

االقل ، على  المجاالت األدبية واإلنسانية فىيشتمل اإلنتاج العلمى على ثالثة بحوث منشورة  ان -4
 .أن يكون منها بحث واحد على األقل منشور فى مجلة علمية مصنفة عالمية.على 

 أال يكون قد سبق تقديم اإلنتاج العلمى للحصول على نفس الجائزة ما لم يتضمن إضافة جوهرية. -5
                  العلمى إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على درجة علمية أال يتضمن اإلنتاج  -6

 دكتوراه(. -ماجستير )
 الجامعة. فىمن آخر خمس سنوات  %60أن يكون المتقدم قضى  -7
 أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة. -8
 فـى السـنوات ذات معامل تأثيرـة محكمـة يأن تكـون األبحـاث المقدمـة منشـورة فـى مجـالت علم -9

  .تامر مع استبعاد أبحاث المؤتاألخيرة الخمس 
على ان )مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة( االقتباس  نامجرب على بحاثألا رضع مسيت -10

 %.30يستبعد اى بحث به نسبة اقتباس اكثر من 

ية رقم ة واإلنسانياألدب ة فــى المجــاالتيعيــل الجــائزة التشــجيــة المقدمــة لنيكــون للمؤلفــات العلميأن  -11
 .ةالكتب المصري داع بدارإي
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 إجراءات التقدم: (: 24)مادة

 للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسى القسم والكلية. استيفاء طلب التقدم -1
 ( صورة شخصية حديثة.2عدد ) -2
 مستندات التقدم كالتالى:أربعة ملفات مستوفاة  -3

ية أو الزيارات العلمية أو مبينًا به المهمات العلم بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل -   
 الدورات التدريبية أو المؤتمرات العلمية.

 السيرة الذاتية. -   
 اإلنتاج العلمى المقدم للجائزة. -   
 المنشورة. قائمة باألبحاث -   
 قائمة المؤلفات. -   

أو  جلسة ئاسةربات ) إلثا مع يةلدولا لعملوورش ا يةلدولا يةلعلما راتتمؤلمبا يانب -
 ث(دمتح

 عضوية الجمعيات العلمية. -   
 غيرها.براءات االختراع و بيان معتمد بالجوائز واألوسمة و  -   

 باتإلثا مع يةلدولا رلنشا تلهيئا مإلنضماوا يةلدوالتحكيم لمجالت علمية  -   
 لمجتمعا مةدخ فىبحوث لا مساهمة ىدم -   

  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
  Google Scholarو   Research gateطباعة صفحة الباحث من على -

Scopus , يوضح فيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى
 e.mail@aswu.edu.egالجامعى 

ث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءا حي مأل نموذج )أ( و نموذج )ب( و نموذج )ج( -
 عليهم.
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 العالمية المجالت فى العلمى النشر مكافاترابعا :

 (: 25)مادة

على  ذات معامل تأثيرللبحوث العلمية المنشورة فى مجالت عالمية  مكافئة نشرتمنح جامعة أسوان   -أ
 .(Scopus- Elsevier) بيانات قاعدة( أو WoS-Clarivate) قاعدة بياناتان تكون مدرجة فى 

 لكل من:كما تمنح الجامعة مكافئات نشر خاصة  -ب

i. األكثر ضمن الباحثين ( استشهاداHighly Citedفي ) المجالت طبقاا  في كبرى العلوم فروع من فرع 21

 لقواعد البيانات السابق ذكرها
ii. مجلتي  في المنشورة األبحاثNature -Science 
iii. طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها حيث االستشهادات من % 10 ن أعلىضم دوليا المنشورة األبحاث 

فى نفس عام  ديسمبر 31من األول من يناير حتى  الفترة فىللبحوث المنشورة  مكافئة نشرتكون  -ت
حالة البحوث  فىبالجامعة فقط العاملين ألعضاء هيئة التدريس التقدم للجائزة وتمنح الجائزة 

 المشتركة.

 الحد االقصى الجمالى مكافات النشر العلمى الدولى للمتقدم هو خمسون الف جنيه سنويا. -ث
يحق لكل من السادة االتى بياناتهم التقدم للحصول على مكافات النشر العلمى )أعضاء هيئة  -ج

 التدريس بالجامعة، الهيئة المعاونة بالجامعة، الطالب المقيدون بالجامعة، العاملين بالجامعة(

 ط ان يكون مدون على البحث المنشور انتماء الباحث لجامعة اسوان صراحة.  يشتر  -ح

 إجراءات التقدم: (: 26)مادة

 الكلية أو المعهد من بخطاب الباحث أن يحدد  -
 
 م

 اسم الباحث
 المتقدم للجائزة

 اسم الباحث العلمى
كما هو منشور   

 

 عنـوان البـحث
باللغة االنجليزية   

 عدد المؤلفين
امعةمن الج   

 Quartile in Category (Q) تاريخ النشر
(based WoS) 

Quartile in Category (Q) 
(based Scopus) 

        

 ملحوظة: يمكن للمتقدم الحصول على تلك البيانات من موقع بنك المعرفة المصرى 

 إرفاق بيان علمى ووظيفى. -

 .للمكافئةعام التقدم  فىلبحوث منشورة ا تكون أن  -

 يتم تقديم البحث أكثر من مرة عن طريق أكثر من مشارك.أال  -
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التقدم لها فى  يكون  علىللتسليم مراعاة مواعيد التقديم، وعدم قبول أى بحوث بعد انتهاء المدة المحددة  -
 األول من يناير من كل عام ولمدة شهر.

  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
يوضح , Google Scholar  Scopusو   Research gateطباعة صفحة الباحث من على -

 e.mail@aswu.edu.egفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 
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 دكتوراه( - )ماجستير رسائلال مكافئات :خامسا  

يتم تكريم جميع الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والمشرفين ومن تم ترقيتهم فى حفل يوم  -(: 27)مادة
 العلم السنوى بالجامعة.

  يتم منحهم ميدالية وشهادة تقدير. - 
 التقدم لها فى األول من يناير من كل عام ولمدة شهر. يكون  - 

  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
يوضح , Google Scholar  Scopusو   Research gateطباعة صفحة الباحث من على -

 e.mail@aswu.edu.egفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 

 

 االختراع براءة مكافئة سادسا :

 مكافئة حصول على براءة اختراع العضاء هيئة التدريس من الجامعةتمنح جامعة أسوان  -(: 28)مادة
  

 (: تكون مكافئة الحصول على براءة اختراع: 29)مادة

 مكافأة مالية . -أ
 شهادة تقدير وميدالية البحث العلمى للجامعة. -ب

 

 (: شروط الترشيح:30)مادة

 (محليا  ـ دوليا  أن يكون حاصال  على براءة االختراع ) -

  اسوان كمالك او شريك او لصندوق العلوم والتكنولوجياأن تكون براءة اإلختراع بأسم جامعة  -

(STDF) 

 تم الحصول عليها فى  نفس العام تكون براءة اإلختراع يرفق قرار منح البراءة وأن  -

 التقدم لها فى األول من يناير من كل عام ولمدة شهر. يكون  -

  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
يوضح , Google Scholar  Scopusو   Research gateطباعة صفحة الباحث من على -

 e.mail@aswu.edu.egفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 
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 (: إجراءات التحكيم: 31)مادة

 :التشجيعيةو الجوائز التقديرية والتفوق -أ

 لشئون عة رئيس الجام نائب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/والمكافئات البحثية الجوائز  ن لجنةتعي
مجال تخصص المتقدمين  فى ذوى الخبرةاألساتذة من لجانًا ثالثية الدراسات العليا والبحوث العلمية 

ات درجمتوسط ب احتسيتم ا، و جائزةكل لتحكيم الخاص با حسب نموذج والملفات لتقييم البحوث
 .المحكمين

 

 :وبراءة االختراعالنشر العلمى مكافات  -ب

  برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون والمكافئات البحثية تعين لجنة الجوائز
لتقييم بالجامعة  العاملين ريساعضاء هيئة التدالدراسات العليا والبحوث العلمية لجانًا ثالثية من 

 .مكافاة الخاص بكلحسب نموذج التحكيم  المتقدمينبحوث 

 

مارس من كل  31موعد غايته  فىعلى مجلس الجامعة والمكافئات لكل الجوائز تعرض نتائج الترشيحات النهائية 
 عام.

 

 إجراءات المنح: (: 32)مادة

واعتماد مجلس والمكافئات البحثية صية لجنة الجوائز عيدها السنوى بناء  على تو فىح جامعة أسوان تمن

كل مجال من بين المرشحين، على أن تراعى القواعد والمعايير  فى او المكافاة الجامعة الفائز بالجائزة

 التالية:

كمتوسط عام للدرجات بالنسبة لجائزة  % 70 ن على أقل منو من المفاضلة الحاصل ستبعدي   -أ
 للتقديرية. %80و ،لجائزة التفوق %  75والجامعة التشجيعية، 

 منح الجائزة لألعلى فى متوسط الدرجات )جميع الجوائز(.يتم ترتيب المتقدمين، وت   -ب
 وفى حالة تساوى درجات المرشحين تمنح مناصفًة. -ت

 يجوز حجب اى من الجوائز او جميعهم اذا لم تتوافر الشروط فى المتقدمين.  -ث

 

 : الجوائزعدد (: 33)مادة

 على االكثر :  واحدةائز التقديريةالجو -

 : اثنان على اال تمنح اكثر من واحدة فى مجال واحدالجوائز التفوق -

 : واحدة بكل مجال )ثمانية(الجوائز التشجيعية -
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 الجامعة جوائز تآمكافل المالية الالئحة

 

جنيهططططا  آلططططف   ونثالثططططج فقططططط 00003)تصــــرف مكافــــأة ماليــــة لجــــائزة الجامعــــة التقديريــــة قــــدرها  -أ(: 34)مااااادة

 مصريا (.

 آلطططططططفعشطططططططرون ج فقطططططططط 20000)تصـــــــرف مكافـــــــأة ماليـــــــة لجـــــــائزة الجامعـــــــة للتفـــــــوق قـــــــدرها  -ب     

 جنيها  مصريا (.وخمسمائة 

آالف  عشطططططططرةفقطططططططط  ج10000)قـــــــدرها  التشـــــــجيعيةتصـــــــرف مكافـــــــأة ماليـــــــة لجـــــــائزة الجامعـــــــة   -ج

 جنيها  مصريا (.
 

 النحو التالى: تصرف مكافأة مالية للنشر العلمى على -د     

ــــط 700) صــــرف مكافــــأة قــــدرهات   -1 ــــة  جنيهــــًا مصــــريًا( ةمائســــبعج فق ــــأى فقــــط المدرجــــة للمجل ب
وليســـت لهـــا درجـــة تقديريـــة  (WoS or Scopusالســـابق ذكرهـــا ) قواعـــد البيانـــاتمـــن 

(Q). 

ــــط 1500) صــــرف مكافــــأة قــــدرهات   -2 ــــف و ج فق مــــن الفئــــة للمجلــــة  جنيهــــًا مصــــريًا( ةمائســــخمأل
 .(WoS or Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البياناتمن  ( بأىQ4الرابعة )  

 ثالثــــــةمـــــن الفئـــــة الللمجلــــــة  جنيهـــــًا مصـــــريًا( انألفـــــج فقــــــط 2000) صـــــرف مكافـــــأة قـــــدرهات   -3
  (Q3 بأى من )قواعد البيانات ( السابق ذكرهاWoS or Scopus). 

ــــــأة قــــــدرهات   -4 ــــــط 3000) صــــــرف مكاف ــــــة ج فق ــــــة  ف جنيهــــــًا مصــــــريًا(أالثالث ــــــة للمجل مــــــن الفئ
 .(WoS or Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات( بأى من Q2)   ثانيةال

ــــــة  ف جنيهــــــًا مصــــــريًا(أالأربعــــــة ج فقــــــط 4000) صــــــرف مكافــــــأة قــــــدرهات   -5 مــــــن الفئــــــة للمجل
 .(WoS or Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات( بأى من Q1)   ولىاال

مــــــن الفئــــــة للمجلــــــة  ف جنيهــــــًا مصــــــريًا(أالخمســــــة ج فقــــــط 5000) صــــــرف مكافــــــأة قــــــدرهات   -6
 .(WoS and Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات( بكل من Q1)   ولىاال

ــــة ذات تصــــنيف )   -7 ــــتم دفــــع مصــــاريف نشــــر اى بحــــث بمجل ــــات( بكــــل مــــن Q1ي  قواعــــد البيان
ال يــــتم النشــــر ان ( فــــى حالــــة توجــــب ذلــــك، اى WoS or Scopusالســــابق ذكرهــــا )

ســـــــوان هـــــــى الجامعـــــــة االولـــــــى علـــــــى جامعـــــــة ا وذلـــــــك بشـــــــرط ان تكـــــــون  .بـــــــدون مصـــــــاريف
 او الوحيدة.  (First Affiliationالبحث )
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 على النحو التالى: افئات النشر الخاصةلمكتصرف مكافأة مالية  -هـ 

 ضـــمن لباحـــثلالـــف جنيهـــًا مصـــريًا(  اربعـــون ج فقـــط 40000ت صـــرف مكافـــأة قـــدرها ) -1

 فــي كبــرى  العلــوم فــروع مــن فــرع اى21 ( فــيHighly Citedاستشــهادا ) األكثــر

 المجالت طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها

 بحــــــثلكــــــل االف جنيهــــــًا مصــــــريًا(  الثــــــةج فقــــــط ث3000قــــــدرها )اضــــــافية ت صــــــرف مكافــــــأة  -2
 Nature -Scienceمجلتي  في منشور

مــــــرة واحــــــدة  االف جنيهــــــًا مصــــــريًا( الثــــــةج فقــــــط ث3000) قــــــدرهااضــــــافية صــــــرف مكافــــــأة ت   -3
ـــع اعـــو  ـــم نشـــره خـــالل ارب ـــم ادراجـــه ضـــمن اعـــن اى بحـــث ت  المنشـــورة ألبحـــاثام ســـابقة وت

 طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها حيث االستشهادات من % 1 ضمن أعلى دوليا

مـــــرة واحـــــدة عـــــن اى  ج فقـــــط الـــــف جنيهـــــًا مصـــــريًا(1000) قـــــدرهااضـــــافية صـــــرف مكافـــــأة ت   -4
 دوليـــا المنشـــورة ألبحـــاثبحـــث تـــم نشـــره خـــالل اربـــع اعـــوام ســـابقة وتـــم ادراجـــه ضـــمن ا

 طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها حيث االستشهادات من % 10 ضمن أعلى

 

 على النحو التالى:براءة االختراع تصرف مكافأة مالية ل -و  

بـــــــراءة االختــــــــراع ل ف جنيهـــــــًا مصــــــــريًا(أالج فقـــــــط ثالثــــــــة 3000) صـــــــرف مكافـــــــأة قــــــــدرهات   -1
 ة.محليال

ـــــــأة قـــــــدرهات   -2 ـــــــراءة االختـــــــراع ل ريًا(ف جنيهـــــــًا مصـــــــأال تســـــــعةج فقـــــــط 9000) صـــــــرف مكاف ب
 ة.دوليال

 

فــــــى مـــــن داخــــــل الجامعـــــة )كمــــــا تـــــم توضــــــيحه ســـــابقا( المشــــــاركين  جميـــــععلــــــى  مكافـــــاةتقســـــم ال -ى
 .البحث بالتساوى 

 

واإلدارات لجــــــوائز الجامعــــــة المحكمــــــين األســــــاتذة والســــــادة  والمكافئــــــات ت مــــــنح مكافــــــأة للجنــــــة الجــــــوائز(: 53)مااااااادة
 .جامعة سنوياً اونة يقررها مجلس الواللجان المع

 للســــادة أعضــــاء لجنــــة الجــــوائز ج فقــــط ثالثمائــــة جنيهــــًا مصــــريًا(300)قــــدره بــــدل جلســــة  يــــتم صــــرف(: 32)مااااادة
 .مرة واحدة فى الشهر فى حالة اجتماع اللجنة ويصرف والمكافئات
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 مستندات التقدم لنيل إحدى جوائز جامعة أسوان 

 (التشجيعية -التفوق  –)التقديرية 

 20     /20ى     للعام الجامع
 

 )التقديرية / التفوق العلمى / التشجيعية(: نوع الجائزة
 ..................................................................................................................................................: مجال الجائزة

 .................................................................................................................................................. 

 قدمـالمت اناتـبي

 ............................................................................................................................................... :قدمــم المتــــــاس
 .............................................................. :تاريخ الشغل ........................................................ :الوظيفة الحالية
 .................................................................................................................................................. :موطن اإلقامة

 ................................................................ :زل(ــ)من ........................................... :)محمول( تليفـــــــــــــــون:
 :)فاكس( ........................................... :مل(ــــــ)ع                  

................................................................ 
 .................................................................................................................................................. :البريد االلكترونى

 تنداتـالمس ةـقائم

 )يرفق بها صورتان فوتوغرافيتان حديثتان(: استمارة طلب التقدم: أوال  
 -:التقرير العلمى والوظيفى للمتقدم ويتضمن: ثانيا  

 يشتمل على:تاريخ الحياة العلمى والوظيفى باللغة العربية )السيرة الذاتية( و -1

 المؤهالت العلمية. -
 به اإلعارات(. اً التدرج الوظيفى )موضح -
 الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات. -
 التقدير والتكريم. -
 التدرج العلمى. -
 المشاركة فى اللجان. -
 المهام العلمية بالخارج. -
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 المشاركة فى الهيئات والجمعيات العلمية. -
 مؤلفات العلمية. قائمة بالكتب وال -2

 قائمة بالتقارير العلمية والفنية. -3

 بتكارات.قائمة باإلختراعات واإل -4

 قائمة بإنتاج المتقدم من البحوث موضحا  فيها مايلى: -5

أسماء المشتركين فى  –تاريخ النشر ألول مرة  –المنشور بها البحث اسم المجلة  –)عنوان البحث 
 .(نصيب المتقدم فيه –البحث 
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 swu.edu.ege.mail@aفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 
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