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   أسوان جامعة ومكافئات جوائز الئحة 

 :ميتقد

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

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

 مكافئات و النشر العلمى  مكافات يعية والتفوق والتقديرية وكذا جوائزها التشجسنويا منح جامعة أسوان ت 
 . المختلفةالعلمية   المجاالت  ىفبراءة االختراع 

 
 

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

 ""رئيسا                    الجامعة/ رئيس  أ.د -1

 

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

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

               ة البيئةالمجتمع وتنميخدمة لشئون 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:  معة تمنح جا  (: 2) مادة

 جائزة الجامعة التقديرية.-أ  

 جائزة الجامعة للتفوق.-ب   

 جائزة الجامعة التشجيعية.-ج  

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

سنوات كمدة بينية، وفى جميع األحوال ال يجوز الجمع  بشرط مرور خمس 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

 على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث. 

يراهااا لخدمااة العمليااة البحثيااة والنشاار بناااًء علااى اقتااراح لجنااة  (: لمجلااس الجامعااة إضااافة أى مااواد5)مااادة

 الجوائز.

 ز ـوائ ـالج  االتـمج 
 

حااددها المجلااس األعلااى للجامعااات وتشاامل المجاااالت القطاعااات التااى تمثاال  الجااوائزماانح مجاااالت (: 6)مااادة

  التالية:

 ة وتشمل:ميالمجاالت العلمية واألكادي -أ

 العلوم الطبية.  -1
 . هندسيةالعلوم ال -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
 العلوم التجارية. -4
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للعام   يناير األول من  فى من كل عام ويبدأ التقدم  سبتمبر ل شهر خال  فى يتم اإلعالن عن هذه الجوائز (: 7) مادة
، ويكون الترشيح نهائيًا بعد اعتماد النتيجة بمعرفة  السابق ذكرها المجاالت  جميع  فى ولمدة شهر التالى 

بعد انتهاء الموعد  ، كما ال يجوز للمتقدم سحب أوراقه أو التحويل لجائزة أخرى لجنة الجوائز بالجامعة 
 د للتقدم. المحد 

تقدم  أن سبق و قد األبحاث التى يتقدم بها العضو لنيل أى جائزة من جوائز الجامعة أال يكون  فى شترط ي  (: 8) مادة
 المادة الثالثة.   فى ة  حدد ن الجوائز الم على جائزة أخرى م بها للحصول  

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

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

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

و صدور ضده حكم قضائى نهائى فى جرائم تمس  أ  تأديبية  أال يكون قد وقع على المرشح أية جزاءات (: 12) مادة
 األمانة العلمية أو الشرف واألعتبار. 
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 التقديريـة  الجامعـة ـزةجائ أوال :

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

 جامعة وللوطن. الجامعة لخدماتهم الجليلة التى قدموها لل 

 

 (: تكون جائزة الجامعة التقديرية:  14) مادة

 .مكافأة مالية -أ
 شهادة تقدير وميدالية. -ب
 

 (: شروط التقدم:  15) مادة

أن تكون مدة  ي شترط و )العاملين والمتفرغين( تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة التقديرية لألساتذة   -1
ال يتم خصم المدد يح قد قضيت بصفة متصلة بالجامعة و ابقة على الترشالخمس سنوات األخيرة الس

ت علمية أو دورات تدريبية أو مؤتمرات علمية من مدة الخمس االتى حصل فيها المرشح على مهم
 .وز هذه المدد فى مجموعها مدة عامسنوات، بشرط أال تجا 

 أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة. -2
 

 التقدم:  (: إجراءات 16) مادة

 التقدم بطلب لعميد الكلية للعرض على مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.  -أ

 
 استيفاء طلب التقدم للجائزة.  -ب 

 
 ( صورة شخصية حديثة. 2عدد )  -ج

 

 أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى:  -د 
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ات العلمية أو الزيارات المهمالتدرج الوظيفى ، مبينًا به  بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل -
 . التدريبية أو المؤتمرات العلمية العلمية أو الدورات 

 السيرة الذاتية.  -
 . معتمدة من جهة الترشيح مبررات الترشيح -
  نامج ر ب على ألبحاث ا رض مع ع ـرةألخيا وات نـس رشـلعا لخال لعلميةاباألبحاث  مةو مخت ئمةقا  -

 عة( االقتباس )مركز الخدمات االلكترونية بالجام
 بيان بالمشروعات البحثية التى قام بها أو اشترك فى تنفيذها.  -
 صلية أ  عا ر ختا ءات ار بـ  زتمي زاكر مأو  معامل ءنشاإ -
 قائمة المؤلفات.  -
 عضوية اللجان والجمعيات العلمية. -
 يمى( د كاأ علمى  ريد تقـ  تشجيعية زئواجـ  وق تف زئوا)ج السابقة زئوابيان بالج -  
 ث(د متحأو  جلسة ئاسةر إلثبات ) ا مع ليةدو لا لعملوورش ا ليةدو ل ا لعلميةا مرات تؤ بالم بيان -
 بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها. -

 إلثبات ا مع ليةدو لا رلنش ا ت لهيئا مإلنضماوا ليةدو التحكيم لمجالت علمية  -
دور  هــل ناـــكو  ــدملمتقا اــفيه ركتــشا ىــلتا عـــلمجتما ةــمد لخأو  ةــلو لمما لبحثيةا ت عارو شــبالم ناــيـب -

 .  لمجتمعا مةد خ فى لبحوث ا مساهمة ىد م فه ضحو ي نببيا   دملتقـ ا ت إلثباا عـــم اــفيه حــضوا
 يمى د كاأ مقسأو  شعبة ستأسي فى لمساهمةا -
 لاـمج ىـف ةـلعلما ت اـلفؤ ملوا ـب لكتا ىـلإ افةـكتوراه( باإلضد  رـستيـلعلمية )ماجا سائلر بال دةمعتم قائمة -

 . سيدر لت ا كتب  رغي نم ص صـلتخا
   لمجتمعا دمتخ  رمستم متعلو  بشرية وارد م تنمية و  ب يدر ت امجر ب ذ تنفي -

  لعلمية ا لجمعيات ا ناـــلجإدارة أو  سالـــمج ىـــف كتراـــإلش:ا  لــمث عـــلمجتما ةـــمد لخ ى ـــر خأ ةطشــنأ -
 ها ر غي و  ليةدو لوا ميةو لقا سلمجالوا

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

 aswu.edu.ege.mail@فيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى 

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

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
الق فى دعم مسيرة البحث العلمى فى مجال تخصصهم وذلك بتقديم أبحاث منشورة ذات قيمة  وعلمهم الخ 

 علمية أكاديمية وتطبيقية. 

 
 (: تكون جائزة الجامعة للتفوق:  18) مادة

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

 (: شروط الترشيح:  19) مادة

 وفق اآلتى:او استاذ مساعد ة أستاذ * أن يكون المتقدم بدرج
 المجاالت العلمية واألكاديمية: -أ

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

  ان ، على أن يكون منها بحث ذات معامل تأثير بحوث كاملة منشورة فى مجالت علمية محكمة  سبعة •
 عالمية. مصنفة فى مجلة علمية  يناألقل منشور  على

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

 .بالجامعة  لمقدمة، وأال يكون قد تقدم بها للحصول على جائزة أخرى علمية عن أى بحث من البحوث ا
ويستثنى من ذلك الفترات التى   آخر خمس سنوات فى الجامعة، % من60أن يكون المتقدم قد قضى   -ح

 و مؤتمر علمى.  ت قضى فى مهمة علمية أو زيارة علمية أو دورة تدريبية أ 
االقتباس )مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة( على ان يستبعد اى   نامجر ب على  ألبحاث ا رض ع مسيت   -خ

 %. 30بحث به نسبة اقتباس اكثر من 

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

 استيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسى القسم والكلية.  -1
 ( صورة شخصية حديثة. 2عدد ) -2
 أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى:  -3
ت العلمية أو الدورات بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مبينًا به المهمات العلمية أو الزيارا -

 التدريبية أو المؤتمرات العلمية.
 السيرة الذاتية.  -
 اإلنتاج العلمى المقدم للجائزة.  -
 قائمة باألبحاث المنشورة. -
 قائمة المؤلفات.  -
 ث(د متحأو  جلسة ئاسةر إلثبات ) ا مع ليةدو لا لعملوورش ا ليةدو ل ا لعلميةا تمرات ؤ بالم بيان -
 مية.عضوية الجمعيات العل -
 بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها. -

 إلثبات ا مع ليةدو لا رلنش ا ت لهيئا مإلنضماوا ليةدو التحكيم لمجالت علمية  -
 حــضدور وا هــل ناـــكو  ــدملمتقا اــفيه ركتــشا ىــلتا عـــلمجتما ةــمد لخأو  ةــلو لمما لبحثيةا ت عارو شــبالم ناــيـ ب -

 .  لمجتمعا مةد خ فى لبحوث ا  مساهمة ىد م فه ضحو ي نببيا  دملتقـ ا ت إلثباا عـــم اــفيه
 لاـمج ىـف ةـلعلما ت اـلفؤ لموا ـبلكتا ىـلإ افةـكتوراه( باإلضد  رـستيـلعلمية )ماجا سائلر بال دةمعتم قائمة -

 . سيدر لت ا كتب  رغي نم ص صـلتخا
  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 

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

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 ة ـ التشجيعي ةـ الجامع  زةـجائ :ا  ثالث

  فى التشجيعية لشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس المتميزين  جائزة الجامعة  أسوان  جامعة تمنح (: 21) مادة
ذات قيمة علمية  ا و فى مجالت مصنفة عالمي 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 
 تقدم بها قد سبق نشرها خالل الخمس سنوات األخيرة عند التقدم. أن تكون األبحاث الم -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  جاالت األدبية واإلنسانيةالم 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
                  به على درجة علمية العلمى إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجأال 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 تأثير أن تكـون األبحـاث المقدمـة منشـورة فـى مجـالت علميـة محكمـة  -9

  .الخمس األخيرة مع استبعاد أبحاث المؤتمرات 
على ان يستبعد  )مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة( االقتباس  نامجر ب على  ألبحاث ا رض ع  مسيت -10

 %. 30اى بحث به نسبة اقتباس اكثر من 

ية رقم  ة واإلنسانياألدب ت أن يكــون للمؤلفــات العلميــة المقدمــة لنيــل الجــائزة التشــجيعية فــى المجــاال -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

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

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

أو   جلسة ئاسة ر بات ) إلثا مع يةلدو لا لعملوورش ا يةلدو لا ية لعلما تمرات ؤ بالم بيان -
 ث(د متح

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

 إلثبات ا مع ليةدو لا رلنش ا ت لهيئا مإلنضماوا ليةدو التحكيم لمجالت علمية  -   
 لمجتمع ا مةد خ لبحوث فى ا مساهمة ىد م -   

  Orcid ID, Researcher ID, EKB usernameنات التالية:  االفادة بالبيا -
  Google Scholarو   Research gateطباعة صفحة الباحث من على  -

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

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

 
 

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 العالمية  المجالت فى العلمى النشر  مكافاترابعا :

 (:  25) مادة

 فـــيالمنشـــورة  فصـــل بكتـــاب( -كتـــب  -)مجـــالت  للبحـــوث العلميـــة مكافئـــة نشـــرتمـــنح جامعـــة أســـوان   -أ
ــة  ــون ممجـــالت عالميـ ــى ان تكـ ــى علـ ــة فـ ــات درجـ ــدة بيانـ ــدة بيانـــات ( أو WoS-Clarivate) قاعـ  قاعـ

(Scopus- Elsevier). 

 لكل من:كما تمنح الجامعة مكافئات نشر خاصة  -ب 
i. األكثر ضمن الباحثين ( استشهاداHighly Citedفي ) المجالت طبقا  في كبرى العلوم فروع من فرع 21

 لقواعد البيانات السابق ذكرها
ii. لتيمج في المنشورة األبحاث: 

• Nature: ISSN: 0028-0836 eISSN: 1476-4687 

• Science: ISSN: 0036-8075 eISSN: 1095-9203 
iii. طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها حيث االستشهادات من % 10 ضمن أعلى دوليا المنشورة األبحاث 
iv. المجاااالت وفقاااا لقانمااان هاااانيل اااانتهاف ألف ااا  المجاااالت بأحااادف أف ااا   المنشاااورة األبحااااث

survey-http://www.shanghairanking.com/subject 
فى نفس عام   ديسمبر 31من األول من يناير حتى  الفترةللبحوث المنشورة فى  مكافئة نشرتكون  -ت 

فقط فى حالة البحوث  بالجامعةالعاملين ألعضاء هيئة التدريس التقدم للجائزة وتمنح الجائزة 
 المشتركة.

 جنيه سنويا. خمسة وسبعون الف للمتقدم هو  الدوليالحد االقصى الجمالى مكافات النشر العلمى  -ث 

يحق لكل من السادة االتى بياناتهم التقدم للحصول على مكافات النشر العلمى )أعضاء هيئة   -ج
 ون بالجامعة، العاملين بالجامعة( التدريس بالجامعة، الهيئة المعاونة بالجامعة، الطالب المقيد 

 ماء الباحث لجامعة اسوان صراحة. يشترط ان يكون مدون على البحث المنشور انت -ح

http://www.shanghairanking.com/subject-survey
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 (: إجراءات التقدم:  26) مادة

 .الخاص بذلكإلكترونيا من خالل الموقع الرسمي  يكون التقديم -
 بنك المعرفة المصرى من موقع ( Quartileالربعى ) ملحوظة: يمكن للمتقدم الحصول على بيانات 

 . للمكافئةلبحوث منشورة فى عام التقدم ا تكون أن   -
للتسليم على يكون التقدم لها فى  مراعاة مواعيد التقديم، وعدم قبول أى بحوث بعد انتهاء المدة المحددة  -

 ول من يناير من كل عام ولمدة شهر.األ
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 االختراع  براءة مكافئة :خامسا  

 أسوان مكافئة حصول على براءة اختراع العضاء هيئة التدريس من الجامعة   تمنح جامعة   -(:  72) مادة
   

 (: تكون مكافئة الحصول على براءة اختراع:  82) مادة

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

 

 (: شروط الترشيح:29) مادة

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

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

(STDF) 

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

 يكون التقدم لها فى 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 

 

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 تحكيم:  (: إجراءات ال03) مادة

 : والتشجيعية  الجوائز التقديرية والتفوق  -أ

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

ات درجمتوسط ب احتس يتم ا، و جائزةكل لتحكيم الخاص بسب نموذج اح 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 يئة التدريساعضاء هالدراسات العليا والبحوث العلمية لجانًا ثالثية من 

 .مكافاة الخاص بكلحسب نموذج التحكيم المتقدمين بحوث 

 

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

 

 (: إجراءات المنح:  31) مادة

واعتماد مجلس  والمكافئات البحثية  على توصية لجنة الجوائز عيدها السنوى بناء   فى ح 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 ستبعد ي   -أ
 للتقديرية.  %80و ،لجائزة التفوق %   75و يعية، الجامعة التشج

 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 

 

 ز:  (: عدد الجوائ32مادة) 

 الجوائز التقديرية:  واحدة على االكثر  -

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

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

آلـــف   ثالثـــونخمســـة وفقـــط ج 00053)تصـــرف مكافـــأة ماليـــة لجـــائزة الجامعـــة التقديريـــة قـــدرها  -أ(: 33)ماااادة

 جنيها  مصريا (.

 آلـــفعشـــرون خمســـة وج فقـــط 25000)تصـــرف مكافـــأة ماليـــة لجـــائزة الجامعـــة للتفـــوق قـــدرها  -ب      

 جنيها  مصريا (.وخمسمائة 

ــأة ماليــــة لجــــائزة الجامعــــة   -ج ــط  ج15000)قــــدرها  التشــــجيعيةتصــــرف مكافــ ــة فقــ ــرخمســ  عشــ

 جنيها  مصريا (.آلف 
 

 مالية للنشر العلمى على النحو التالى: تصرف مكافأة -د      

بـــــأى فقـــــط للمجلـــــة المدرجـــــة  جنيــــه مصــــر ( الــــفج فقــــط 1000) ت صـــــرف مكافـــــأة قـــــدرها -1
ــات مـــن  ــد البيانـ ــا ) قواعـ ــابق ذكرهـ ــة  (WoS or Scopusالسـ ــة تقديريـ ــا درجـ وليســـت لهـ
(Q). 

مــــن الفئــــة للمجلــــة  جنيهـــًا مصـــريًا( ةمائســـ خمألـــف و ج فقـــط 1500) ت صــــرف مكافــــأة قــــدرها -2
 .(WoS or Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات ( بأى من Q4لرابعة )  ا

ــط ألـفــــ 2500) ت صــــــرف مكافــــــأة قــــــدرها -3 ــمائة  انج فقـــ ــريًا(وخمســـ ــًا مصـــ للمجلــــــة مــــــن  جنيهـــ
 (.WoS or Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات ( بأى من Q3)   ثالثةالفئة ال

ــط 4000) ت صــــــرف مكافــــــأة قــــــدرها -4 ــةج فقـــ ــًا م فأال اربعـــ ــريًا(جنيهـــ للمجلــــــة مــــــن الفئــــــة  صـــ
 (.WoS or Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات ( بأى من Q2)   ثانيةال

ــأة قــــــدرها -5 ــــًا مصـــــريًا(أال ســــــتةج فقـــــط 6000) ت صــــــرف مكافــــ ــة  ف جنيهـ ــن الفئــــ ــة مــــ للمجلــــ
 .Scopus البيانات بقاعدة ( Q1)   ولىاال

ــدرها -6 ــأة قـــ ــرف مكافـــ ــةج فقـــــط 8000) ت صـــ ــًا مصـــــريًا( ثمانيـــ ــة للم أالف جنيهـــ ــن الفئـــ ــة مـــ جلـــ
 .WOSالبيانات بقاعدة ( Q1االولى )  

ــط 9000) ت صــــــرف مكافــــــأة قــــــدرها -7 ــعةج فقـــ ــريًا(أال تســـ ــًا مصـــ للمجلــــــة مــــــن الفئــــــة  ف جنيهـــ
 (.WoS and Scopusالسابق ذكرها ) قواعد البيانات ( بكل من Q1)   ولىاال

ــتم دفـــــــع  -8 ــن % 50يـــــ ــة ذات تصـــــــنيف )  مـــــ ــر اى بحـــــــث بمجلـــــ قواعـــــــد ( بQ1مصـــــــاريى نشـــــ
وذلـــــك  ال يـــــتم النشـــــر بـــــدون مصـــــاريى.ان ( فـــــى حالـــــة توجـــــب ذلـــــك، اى WoS) البيانـــــات 
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ــون  ــرط ان تكـــــــــ ــوان  بشـــــــــ ــة اســـــــــ ــيجامعـــــــــ ــث ) هـــــــــ ــى علـــــــــــى البحـــــــــ ــة االولـــــــــ  Firstالجامعـــــــــ
Affiliation) .ــدة ــث  او الوحيــــــــ ــون الباحــــــــ ــة اخــــــــــرى )يوأال يكــــــــ ــى جامعــــــــ  Twoشــــــــــير الــــــــ

Affiliations) 

ــــًا مصـــــرياً  ج فقـــــط خمســـــة5000)تصــــــرف مكافئــــــة قــــــدرها  -9 ن كــــــل كتــــــاب ـعـــــ  (أالف جنيهـ
 .(WoS or Scopus) ت بقواعد البيانا مدرجمنشور 

ــدرها  -10 ــة قــــ ـــــًا مصــــــرياً  فــــــانج فقــــــط أل2000)تصــــــرف مكافئــــ ــة أو  (جنيهـ ــات العلميــــ للمؤلفــــ
 ت مـــــدرج بقواعـــــد البيانـــــامنشـــــور و مـــــن كتـــــاب او اكثـــــر بـــــنفس الكتـــــاب المشـــــاركة فـــــي فصـــــل 

(WoS or Scopus) . 

 

 على النحو التالى: اصةخافئات النشر التصرف مكافأة مالية لمك -هـ 

ــأة قـــدرها ) -1 ــرياً 40000ت صـــرف مكافـ ــًا مصـ ــون الـــف جنيهـ ــط اربعـ  ضـــمن ( للباحـــث ج فقـ

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

 المجالت طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها

ــأة قـــــدرها ) -2 ل الحاـصــــ  باحـــــث ( للف جنيهـــــًا مصـــــرياً اال عشــــرةج فقـــــط 10000ت صـــــرف مكافـــ
 -المدرجة لتصنيف شنغهاى وهى: على اى من جوائز

( survey/awards.html-http://www.shanghairanking.com/subject( 

ــرف مكافــــأة اضــــافية قــــدرها )ت   -3 ــط 5000صــ ــةج فقــ ــر  خمســ ــًا مصــ بحــــث  ( لكــــلياً االف جنيهــ
 Nature -Scienceمجلتي  في منشور

مـــــرة واحـــــدة ( االف جنيهــــًا مصــــرياً  أربعــــةج فقــــط 4000ت صـــــرف مكافـــــأة اضـــــافية قـــــدرها ) -4
ــالل  ــره خـ ــم نشـ ــث تـ ــن اى بحـ ــععـ ــاث  أربـ ــمن األبحـ ــه ضـ ــم ادراجـ ــابقة وتـ ــوام سـ ــورة اعـ  المنشـ

 كرهاطبقا لقواعد البيانات السابق ذ  حيث االستشهادات  من % 1 ضمن أعلى دوليا

ــدرها )ت صــــ  -5 ــافية قــ ــأة اضــ ــرياً 1000رف مكافــ ــًا مصــ ــن اى ج فقــــط الــــف جنيهــ ــدة عــ ــرة واحــ ( مــ
 دوليـــا المنشـــورة بحـــث تـــم نشـــره خـــالل اربـــع اعـــوام ســـابقة وتـــم ادراجـــه ضـــمن األبحـــاث 

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

منشــــور بالتعــــاون لكــــل بحــــث ( مصـــرياً جنيهـــًا  ألـــفج فقـــط 1000تصــــرف مكافئــــة قــــدرها ) -6
طبقــــــا لقواعــــــد جهــــــة بحثيــــــة  500 أفضــــــلالدوليــــــة المدرجــــــة ضــــــمن أحــــــد الجامعــــــات مــــــع 

http://www.shanghairanking.com/subject-survey/awards.html
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ــط  ج2000)تصـــــرف مكافئـــــة قـــــدرها او  .(QS or ARWUالتصـــــنيف ) ــانفقــ  الفــ
مــــع أحــــد الجامعــــات الدوليــــة المدرجــــة ضــــمن منشــــور بالتعــــاون  لكــــل بحــــث  (جنيهـــًا مصــــرياً 

ــا لقو  500 أفضــــل ــة طبقــ ــة بحثيــ ــد اجهــ ــنيف )اعــ ــا  (QS or ARWUلتصــ ــد بهــ ويوجــ
 .(First Affiliation)أسم جامعة أسوان أواًل 

ــريًا(2000)تصــــرف مكافئـــــة قـــــدرها  -7 ــًا مصــ ــان جنيهــ ــط الفــ خـــــالل  لكـــــل بحـــــث منشـــــور ج فقــ
ــراع  ــراءات اختــ ــي بــ ــا فــ ــهاد بهــ ــتم االستشــ ــي يــ ــاث التــ ــه ضــــمن األبحــ ــم إدراجــ ــنوات وتــ ثــــالث ســ

 (.WoS or Scopusقواعد البيانات )ضمن 

بأحـــــد   لكـــــل بحـــــث منشـــــور جنيهـــــًا مصـــــريًا( ج فقـــــط الـــــف1000)مكافئـــــة قـــــدرها  تصـــــرف -8
ــنغها  ألفضـــــــــــــــــل المجـــــــــــــــــالت أفضـــــــــــــــــل  ــا لقائمـــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــنيف شـــــــــــــــ  المجـــــــــــــــــالت وفقـــــــــــــــ

survey-http://www.shanghairanking.com/subject 
 

 الختراع على النحو التالى:تصرف مكافأة مالية لبراءة ا -و  

ــط 7000) ت صـــــــرف مكافـــــــأة قـــــــدرها -1 ــبعةج فقــــ ــريًا( ســــ ــًا مصــــ ـــ بـــــــراءة االختـــــــراع ل أالف جنيهـ
 ة.محليال

ــط 15000) ت صـــــــرف مكافـــــــأة قـــــــدرها -2 ــرج فقــــ ــة عشــــ ــا خمســــ ــريًا( الفــــ ــًا مصــــ ـــ بـــــــراءة ل جنيهـ
 ة.دوليالاالختراع 

 

ــع المـشــــ  -ى ــى جميـــ ــاة علـــ ــم المكافـــ ــيتقســـ ــم توضـــ ــا تـــ ــة )كمـــ ــل الجامعـــ ــن داخـــ حه ســـــابقا( فـــــى اركين مـــ
 البحث بالتساوى.

 
 

واإلدارات لجـــوائز الجامعـــة المحكمـــين األســـاتذة والســـادة  والمكافئـــات ت مـــنح مكافـــأة للجنـــة الجـــوائز(: 43)مااااادة
 .اونة يقررها مجلس الجامعة سنوياً واللجان المع

 
ــتم صـــرف(: 53)ماااادة  جنـــة الجـــوائزللســـادة أعضـــاء لئـــة جنيهـــًا مصـــريًا( ج فقـــط ثالثما300قـــدره )بـــدل جلســـة  يـ

 .مرة واحدة فى الشهر فى حالة اجتماع اللجنة ويصرف والمكافئات

http://www.shanghairanking.com/subject-survey
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يحـــق للســـادة المتقـــدمين بـــالتظلم مـــن النتيجـــة الـــي الســـيد األســـتاذ الـــدكتور نائـــب رئـــيس الجامعـــة (: 36)مااااادة
ــبوعين ) ــد أقصـــاه أسـ ــا والبحـــوث، فـــي موعـ ــا( مـــن اعـــالن خم 15لشـــئون الدراســـات العليـ ســـة عشـــر يومـ

 .النتيجة

 


