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الئحة جوائز ومكافئات النشر  -جامعة أسوان

الئحة جوائز ومكافئات جامعة أسوان

تقديم:
 من منطلق رؤية جامعة اسوان الدراجها فى التصنيفات العالمية فى اطار التنافية العالمية فى مجاالت
البحث العلمى .وتحفي اًز للبحث العلمى وتقدي اًر لدور أعضاء هيئة التدريس فى جامعة أسوان وتشجيعا
للعلماء وشباب الباحثين بالجامعة لبذل جهودهم فى النشر العلمى بأفضل المجالت العالمية ،تقدم

جامعة أسوان برنامجا تحفي از لجوائز ومكافئات الجامعة المختلفة.

 تمنح جامعة أسوان سنويا جوائزها التشجيعية والتفوق والتقديرية وكذا مكافات النشر العلمى ومكافئات
براءة االختراع فى المجاالت العلمية المختلفة.
مادة( :)1يُشكل مجلس جامعة أسوان لجنة للجوائز والمكافئات البحثية على النحو التالى:
-1أ.د  /رئيس الجامعة

"رئيسا"

-2أ.د  /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
-3أ.د  /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
-4أ.د  /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

"نائبا "
"عضوا "

"عضوا "
-5أقدم ثالثة عمداء من مجلس الجامعة ممن أمضوا على شغلهم درجة أستاذ خمس سنوات فأكثر
"أعضاء"
"عضوا "
 -6مدير (مسئول الجامعة) التصنيف الدولى بالجامعة.
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أحــكام عـامــة
مادة( :)2تمنح جامعة أسوان سنويا ً الجوائز اآلتية:
أ-جائزة الجامعة التقديرية.
ب-جائزة الجامعة للتفوق.
ج-جائزة الجامعة التشجيعية.
مادة( :)3ت ُمنح جائزة الجامعة التقديرية وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو ،كما تُمنح جائزة الجامعة التشجيعية
فى مجال التخصص مرتين بشرط مرور خمس سنوات كمدة بينية ،وفى جميع األحوال ال يجوز الجمع
بين جائزتين قبل مرور خمس سنوات.
مادة ( :)4يجوز إنشاء جوائز أو تقرير جوائز أخرى فى مجاالت مختلفة بالجامعة يقررها مجلس الجامعة بناء
على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث.
مااادة( :)5لمجلااس الجامعااة إضااافة أى مااواد يراهااا لخدمااة العمليااة البحثيااة والنشاار بنااا ًء علااى اقتااراح لجناااة
الجوائز.

مجـاالت الجـوائـز
مااادة( :)6مجااااالت مااانح الجاااوائز تمثااال القطاعاااات التاااى حاااددها المجلاااس األعلاااى للجامعاااات وتشااامل المجااااالت
التالية:
أ -المجاالت العلمية واألكاديمية وتشمل:
 -1العلوم الطبية.

 -2العلوم الهندسية.
 -3العلوم الزراعية والطبية البيطرية.
 -4العلوم األساسية.

ب -المجاالت األدبية واإلنسانية وتشمل:
 -1العلوم اإلجتماعية واإلنسانية واآلداب.
 -2العلوم القانونية.

 -3العلوم التربوية والنفسية.
 -4العلوم التجارية.
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مادة( :)7يتم اإلعالن عن هذه الجوائز فى خالل شهر ديسمبر من كل عام ويبدأ التقدم فى األول من يناير للعام
التالى ولمدة شهر فى جميع المجاالت السابق ذكرها ،ويكون الترشيح نهائياً بعد اعتماد النتيجة
بمعرفة لجنة الجوائز بالجامعة ،كما ال يجوز للمتقدم سحب أوراقه أو التحويل لجائزة أخرى بعد انتهاء
الموعد المحدد للتقدم.

مادة( :)8يشترط فى األبحاث التى يتقدم بها العضو لنيل أى جائزة من جوائز الجامعة أال يكون قد سبق وأن تقدم
بها للحصول على جائزة أخرى من الجوائز المحددة فى المادة الثالثة.

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

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

مميز و منشو اًر فى مجالت علمية عالمية مفهرسة أو محلية محكمة
اً
مادة( :)11أن يكون للمرشح إنتاجاً علمياً
ذات معامل تأثير ولها تصنيف ربعي (.)Quartile

مادة( :)12أال يكون قد وقع على المرشح أية جزاءات تأديبية أو صدور ضده حكم قضائى نهائى فى جرائم تمس
األمانة العلمية أو الشرف واألعتبار.
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أوال :جائـزة الجامعـة التقديريـة
مادة( :)13تمنح جامعة أسوان جائزتها التقديرية للمتميزين من األساتذة (العاملين والمتفرغين) الذين أثروا الحياة

الجامعية بنشاطهم العلمى فى مجال تخصصهم ،ومن أسسوا مدارس علمية متميزة وذلك تقدي اًر من
الجامعة لخدماتهم الجليلة التى قدموها للجامعة وللوطن.

مادة( :)14تكون جائزة الجامعة التقديرية:

أ -مكافأة مالية.
ب -شهادة تقدير وميدالية.
مادة( :)15شروط التقدم:
 -1تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة التقديرية لألساتذة (العاملين والمتفرغين) وُيشترط أن تكون مدة
الخمس سنوات األخيرة السابقة على الترشيح قد قضيت بصفة متصلة بالجامعة وال يتم خصم المدد

التى حصل فيها المرشح على مهمات علمية أو دورات تدريبية أو مؤتمرات علمية من مدة الخمس

سنوات ،بشرط أال تجاوز هذه المدد فى مجموعها مدة عام.

 -2أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة.
مادة( :)16إجراءات التقدم:

أ -التقدم بطلب لعميد الكلية للعرض على مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.
ب -استيفاء طلب التقدم للجائزة.
ج -عدد ( )2صورة شخصية حديثة.
د -أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى:
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 بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مبيناً به التدرج الوظيفى  ،المهمات العلمية أو الزياراتالعلمية أو الدورات التدريبية أو المؤتمرات العلمية.

 -السيرة الذاتية.

 -مبررات الترشيح معتمدة من جهة الترشيح.

 قائمة مختومة باألبحاث العلمية خالل العـشر سـنوات األخيـرة مع عرض األبحاث على برنامﺞاالقتباس (مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة)

 -بيان بالمشروعات البحثية التى قام بها أو اشترك فى تنفيذها.

 إنشاء معامل أو مارﻛز تميز ـ بارءات اخت ارع أصلية -قائمة المؤلفات.

 -عضوية اللجان والجمعيات العلمية.

 -بيان بالجوائز السابقة (جوائز تفوق ـ جوائز تشجيعية ـ تقدير علمى أﻛاديمى)

 بيان بالمؤتمرات العلمية الدولية وورش العمل الدولية مع اإلﺛبات ( رئاسة جلسة أو متحدث) -بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها.

 -التحكيم لمجالت علمية دولية واإلنﺿمام لهيئات النشر الدولية مع اإلﺛبات

 بـي ـان بالم ـشروعات البحثية الممول ـة أو لخدم ـة المجتمـ ـع الت ـى اش ـترك فيه ـا المتقــدم وكـ ـان ل ـه دورواﺿ ـح فيه ـا مـ ـع اإلﺛبات ـ التقدم ببيان يوﺿح فه مدى مساهمة البحوث فى خدمة المجتمع .

 -المساهمة فى تأسيس شعبة أو قسم أﻛاديمى

 قائمة معتمدة بالرسائل العلمية (ماجـستيرـ دكتوراه) باإلﺿـافة إلـى الﻛتـب والمؤلفـات العلمـة فـى مجـالالتخـصص من غير كتب التدريس .

 -تنفيذ بارمﺞ تدريب وتنمية موارد بشرية وتعلم مستمر تخدم المجتمع

 أن ـشطة أخ ــرى لخدمـ ـة المجتمـ ـع مﺛ ـل :اإلشـ ـت ارك فـ ـى مجـ ـالس إدارة أو لجـ ـان الجمعيات العلميةوالمجالس القومية والدولية وغيرها

 االفادة بالبيانات التاليةOrcid ID, Researcher ID, EKB username : طباعة صفحة الباحث من على  Research gateو  Scopus , Google Scholarيوﺿحفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى e.mail@aswu.edu.eg

 -مأل نموذج (أ) و نموذج (ب) و نموذج (ج) حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءا عليهم.
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ثانيا :جائزة الجامعة للتفوق
مادة( :)17تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة للتفوق لألساتذة او االساتذة المساعدون الذين أسهموا بعطائهم

وفكرهم وعلمهم الخالق فى دعم مسيرة البحث العلمى فى مجال تخصصهم وذلك بتقديم أبحاث منشورة

ذات قيمة علمية أكاديمية وتطبيقية.
مادة( :)18تكون جائزة الجامعة للتفوق:

أ -مكافأة مالية .
ب -شهادة تقدير وميدالية التفوق العلمى للجامعة.
مادة( :)19شروط الترشيح:
* أن يكون المتقدم بدرجة أستاذ او استاذ مساعد وفق اآلتى:
أ -المجاالت العلمية واألﻛاديمية:

• عشرة بحوث كاملة منشورة فى مجالت علمية مصنفة عالمية متخصصة ذات معامل تأﺛير.

ب -المجاالت األدبية واإلنسانية:

• سبعة بحوث كاملة منشورة فى مجالت علمية محكمة ذات معامل تأﺛير ،على أن يكون منها بحثان
على األقل منشورين فى مجلة علمية مصنفة عالمية.

ت -أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة.

ث -أال يكون قد مضى على تاريخ نشر األبحاث المقدمة للجائزة أﻛثر من خمس سنوات سابقة على التقدم
للجائزة.

ج -أال يكون قد سبق تقديم اإلنتاج العلمى للحصول على نفس الجائزة او قد سبق له الحصول على أى جائزة
علمية عن أى بحث من البحوث المقدمة ،وأال يكون قد تقدم بها للحصول على جائزة أخرى بالجامعة.

ح -أن يكون المتقدم قد قضى  %60من آخر خمس سنوات فى الجامعة ،ويستثنى من ذلك الفترات التى
تُقضى فى مهمة علمية أو زيارة علمية أو دورة تدريبية أو مؤتمر علمى.
خ -سيتم عرض األبحاث على برنامﺞ االقتباس (مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة) على ان يستبعد اى
بحث به نسبة اقتباس اﻛثر من .%30

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

 -1استيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسى القسم والكلية.
 -2عدد ( )2صورة شخصية حديثة.

 -3أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى:

 بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مبيناً به المهمات العلمية أو الزيارات العلمية أو الدوراتالتدريبية أو المؤتمرات العلمية.

 -السيرة الذاتية.

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

 بيان بالمؤتمرات العلمية الدولية وورش العمل الدولية مع اإلﺛبات ( رئاسة جلسة أو متحدث) -عضوية الجمعيات العلمية.

 بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها. -التحكيم لمجالت علمية دولية واإلنﺿمام لهيئات النشر الدولية مع اإلﺛبات

 بـي ـان بالم ـشروعات البحثية الممول ـة أو لخدم ـة المجتمـ ـع الت ـى اش ـترك فيه ـا المتقــدم وكـ ـان ل ـه دور واﺿ ـحفيه ـا مـ ـع اإلﺛبات ـ التقدم ببيان يوﺿح فه مدى مساهمة البحوث فى خدمة المجتمع .

 قائمة معتمدة بالرسائل العلمية (ماجـستيرـ دكتوراه) باإلﺿـافة إلـى الﻛتـب والمؤلفـات العلمـة فـى مجـالالتخـصص من غير كتب التدريس .

 -االفادة بالبيانات التاليةOrcid ID, Researcher ID, EKB username :

 طباعة صفحة الباحث من على  Research gateو  Scopus , Google Scholarيوﺿحفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى e.mail@aswu.edu.eg

 -مأل نموذج (أ) و نموذج (ب) و نموذج (ج) حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءا عليهم.
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ثالثا :جائـزة الجامعـة التشجيعيـة
مادة( :)21تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة التشجيعية لشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس المتميزين
فى البحث العلمى وتطبيقاته ،وذلك بتقديم أبحاث منشورة فى مجالت مصنفة عالميا وذات قيمة علمية

أكاديمية وتطبيقية.

مادة( :)22تكون جائزة الجامعة التشجيعية:

أ -مكافأة مالية .
ب -شهادة تقدير وميدالية البحث العلمى للجامعة.
مادة( :)23شروط الترشيح:

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

 -3أن يشتمل اإلنتاج العلمى للمتقدم فى المجاالت العلمية واألﻛاديمية على خمسة بحوث منشورة
فى مجالت علمية محكمة ذات معامل تأﺛير كحد اقصى.

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

 -5أال يكون قد سبق تقديم اإلنتاج العلمى للحصول على نفس الجائزة ما لم يتضمن إﺿافة جوهرية.

 -6أال يتضمن اإلنتاج العلمى إنتاجاً سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على درجة علمية
(ماجستير  -دكتوراه).

 -7أن يكون المتقدم قضى  %60من آخر خمس سنوات فى الجامعة.
 -8أن تكون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة.

 -9أن تكـون األبحـاث المقدمـة منشـورة فـى مجـالت علميـة محكمـة ذات معامل تأﺛير فـى السـنوات
المؤتمرت.
ا
الخمس األخيرة مع استبعاد أبحاث

 -10سيتم عرض األبحاث على برنامﺞ االقتباس (مركز الخدمات االلكترونية بالجامعة) على ان
يستبعد اى بحث به نسبة اقتباس اﻛثر من .%30

 -11أن يكــون للمؤلفــات العلميــة المقدمــة لنيــل الجــائزة التشــجيعية فــى المجــاالت األدبية واإلنسانية رقم
إيداع بدار الكتب المصرية.
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مادة( :)24إجراءات التقدم:

 -1استيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة مجلسى القسم والكلية.
 -2عدد ( )2صورة شخصية حديثة.

 -3أربعة ملفات مستوفاة مستندات التقدم كالتالى:
 -بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مبيناً به المهمات العلمية أو الزيارات العلمية أو

الدورات التدريبية أو المؤتمرات العلمية.
 -السيرة الذاتية.

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

 -بيان بالمؤتمرات العلمية الدولية وورش العمل الدولية مع اإلﺛبات ( رئاسة جلسة أو

متحدث)

 -عضوية الجمعيات العلمية.

 بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها. التحكيم لمجالت علمية دولية واإلنﺿمام لهيئات النشر الدولية مع اإلﺛبات -مدى مساهمة البحوث فى خدمة المجتمع

 االفادة بالبيانات التاليةOrcid ID, Researcher ID, EKB username : -طباعة صفحة الباحث من على  Research gateو Google Scholar

Scopus ,يوﺿح فيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى

الجامعى e.mail@aswu.edu.eg

 مأل نموذج (أ) و نموذج (ب) و نموذج (ج) حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءاعليهم.
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رابعا:مكافات النشر العلمى فى المجالت العالمية
مادة(:)25
أ -تمــنح جامعــة أس ـوان مكافئــة نشــر للبحــوث العلميــة (مجــالت -كتــب -فصــل بكتــاب) المنشــورة ف ـ

مج ــالت عالمي ــة عل ــى ان تك ــون مدرج ــة ف ــى قاع ــدة بيان ــات ( )WoS-Clarivateأو قاع ــدة بيان ــات

(.)Scopus- Elsevier
ب -ﻛما تمنح الجامعة مكافئات نشر خاصة لكل من:
.i

الباحثين ضمن األكثر استشهادا ( )Highly Citedفي  21فرع من فروع العلوم في كبرى المجالت طبقاا
لقواعد البيانات السابق ذكرها

.ii

األبحاث المنشورة في مجلتي Nature -Science

.iii

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

ت -تكون مكافئة نشر للبحوث المنشورة فى الفترة من األول من يناير حتى  31ديسمبر فى نفس عام
التقدم للجائزة وتمنح الجائزة ألعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة فقط فى حالة البحوث
المشتركة.
ث -الحد االقصى الجمالى مكافات النشر العلمى الدولى للمتقدم هو خمسون الف جنيه سنويا.
ج -يحق لكل من السادة االتى بياناتهم التقدم للحصول على مكافات النشر العلمى (أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة ،الهيئة المعاونة بالجامعة ،الطالب المقيدون بالجامعة ،العاملين بالجامعة)

ح -يشترط ان يكون مدون على البحث المنشور انتماء الباحث لجامعة اسوان صراحة.
مادة( :)26إجراءات التقدم:
 -أن يقوم الباحث بمل ء النموذج المرفق وارساله الى البريد اإللكترون

الخاص بلجنة التصنيف

( ،)Ranking@aswu.edu.egأو مأله إلكترونيا من خالل الموقع الرسم الخاص بذلك

ملحوظة :يمكن للمتقدم الحصول على بيانات الربعى ( )Quartileمن موقع بنك المعرفة المصرى
 -أن تكون البحوث منشورة فى عام التقدم للمكافئة.

 مراعاة مواعيد التقديم ،وعدم قبول أى بحوث بعد انتهاء المدة المحددة للتسليم على يكون التقدم لها فىاألول من يناير من كل عام ولمدة شهر.
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)نموذج الستمارة التقدم لمكافئات النشر الدولى (يتم ملئ النموذج إلكترونيا على الموقع الخاص بذلك
Part 1:
1. Basic Information
Name in English

Affiliation

Academic degree

Name in Arabic

Name in publications

Faculty (drop)

Department (drop)

H. Index on Scopus
Number of papers with
international collaboration

Number of publication for the last 5 years
Highly cited paper

Total citation for the last 5 years (Scopus)

Previous awarded prizes (local, regional,
international)

1234-

Research gate
Google scholar
Researcher ID
ORCID No.
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E-mail

 جامعة أسوان- الئحة جوائز ومكافئات النشر
Part 2:
2. Basic information of the Paper under consideration
Number of publication for award

Researcher
Name
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Name as in
publications

Paper
title

Journal
title

volume

Year

Publisher

Number of
Authors from
Aswan
University

Names of
authors
from Aswan
university

Q category

WOS

SCOPUS

خامسا :مكافئة براءة االختراع
مادة( - :)27تمنح جامعة أسوان مكافئة حصول على براءة اختراع العضاء هيئة التدريس من الجامعة
مادة( :)28تكون مكافئة الحصول على براءة اختراع:
أ -مكافأة مالية .
ب -شهادة تقدير وميدالية البحث العلمى للجامعة.
مادة( :)29شروط الترشيح:
 أن يكون حاصال على براءة االختراع (محليا ـ دوليا) أن تكون براءة اإلختراع بأسم جامعة اسوان كمالك او شريك او لصندوق العلوم والتكنولوجيا()STDF
 أن يرفق قرار منح البراءة وتكون براءة االختراع تم الحصول عليها فى نفس العام يكون التقدم لها فى األول من يناير من كل عام ولمدة شهر. -االفادة بالبيانات التاليةOrcid ID, Researcher ID, EKB username :

 طباعة صفحة الباحث من على  Research gateو  Scopus , Google Scholarيوﺿحفيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإللكترونى الجامعى e.mail@aswu.edu.eg
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الئحة جوائز ومكافئات النشر  -جامعة أسوان

مادة( :)30إجراءات التحكيم:
أ -الجوائز التقديرية والتفوق والتشجيعية:
 تعين لجنة الجوائز والمكافئات البحثية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث العلمية لجاناً ﺛالﺛية من األساتذة ذوى الخبرة فى مجال تخصص المتقدمين

لتقييم البحوث والملفات حسب نموذج التحكيم الخاص بكل جائزة ،ويتم احتساب متوسط درجات
المحكمين.

ب -مكافات النشر العلمى وبراءة االختراع:
 تعين لجنة الجوائز والمكافئات البحثية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث العلمية لجاناً ﺛالﺛية من اعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة لتقييم
بحوث المتقدمين حسب نموذج التحكيم الخاص بكل مكافاة.

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

عام.

مادة( :)31إجراءات المنح:
تمنح جامعة أسوان فى عيدها السنوى بناء على توصية لجنة الجوائز والمكافئات البحثية واعتماد مجلس
الجامعة الفائز بالجائزة او المكافاة فى كل مجال من بين المرشحين ،على أن تراعى القواعد والمعايير
التالية:
أُ -يستبعد من المفاﺿلة الحاصلون على أقل من  % 70كمتوسط عام للدرجات بالنسبة لجائزة
الجامعة التشجيعية ،و % 75لجائزة التفوق ،و %80للتقديرية.

ب -يتم ترتيب المتقدمين ،وتُمنح الجائزة لألعلى فى متوسط الدرجات (جميع الجوائز).
ت -وفى حالة تساوى درجات المرشحين تمنح مناصف ًة.
ث -يجوز حجب اى من الجوائز او جميعهم اذا لم تتوافر الشروط فى المتقدمين.
مادة( :)32عدد الجوائز:
 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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الئحة جوائز ومكافئات النشر  -جامعة أسوان

الالئحة المالية لمكافآت جوائز الجامعة
ماااادة( :)33أ -تص ــرك مكاف ــأة مالي ــة لج ــائزة الجامع ــة التقديري ــة ق ــدرها (35000ج فقطططط خمسطططة وثالثطططون آلطططف
جنيها مصريا).
ب -تص ــرك مكاف ــأة مالي ــة لج ــائزة الجامع ــة للتف ــوق ق ــدرها (25000ج فقطططط خمسططططة وعشطططرون آلططططف
وخمسمائة جنيها مصريا).
ج -تص ـ ــرك مكاف ـ ــأة مالي ـ ــة لج ـ ــائزة الجامع ـ ــة التش ـ ــجيعية ق ـ ــدرها (15000ج فقطططططط خمسطططططة عشطططططر
آلف جنيها مصريا).
د -تصرف مكافأة مالية للنشر العلمى على النحو التالى:
 -1تُصـ ــرك مكافـ ــأة قـ ــدرها (1000ج فقططططط الططططف جنيطططططه مصططططر ) للمجلـ ــة المدرجـ ــة فقـ ــط بـ ــأى
م ــن قواع ــد البيان ــات الس ــابق ذكره ــا (Scopus

or

 )WoSوليس ــت له ــا درج ــة تقديري ــة

(.)Q
 -2تُص ـ ــرك مكاف ـ ــأة ق ـ ــدرها (1500ج فقططططط ألطططططف وخمسطططططمائة جنيهطططططاً مصطططططرياً) للمجل ـ ــة م ـ ــن
الفئة الرابعة ( )Q4بأى من قواعد البيانات السابق ذكرها (.)WoS or Scopus

 -3تُصـ ــرك مكافـ ــأة قـ ــدرها (2500ج فقططططط ألفطططططان وخمسطططططمائة جنيهطططططاً مصطططططرياً) للمجلـ ــة مـ ــن
الفئة الثالثة ( )Q3بأى من قواعد البيانات السابق ذكرها (.)WoS or Scopus

 -4تُصـ ــرك مكافـ ــأة قـ ــدرها (3500ج فقطططط ثالثططططة أالف وخمسططططمائة جنيهططططاً مصططططرياً) للمجلـ ــة
م ـ ــن الفئ ـ ــة الثاني ـ ــة ( )Q2ب ـ ــأى م ـ ــن قواع ـ ــد البيان ـ ــات الس ـ ــابق ذكره ـ ــا (

or

WoS

.)Scopus
 -5تُصـ ــرك مكافـ ــأة قـ ــدرها (5000ج فقططططط خمسطططططة أالف جنيهطططططاً مصطططططرياً) للمجلـ ــة مـ ــن الفئـ ــة
االولى ( )Q1بأى من قواعد البيانات السابق ذكرها (.)WoS or Scopus

 -6تُص ـ ــرك مكاف ـ ــأة ق ـ ــدرها (7000ج فقططططط سطططططبعة أالف جنيهطططططاً مصطططططرياً) للمجل ـ ــة م ـ ــن الفئ ـ ــة
االولى ( )Q1بكل من قواعد البيانات السابق ذكرها (.)WoS and Scopus

 -7يـ ــتم دفـ ــع مصـ ــاري

نشـ ــر اى بحـ ــث بمجلـ ــة ذات تصـ ــنيف ( )Q1بكـ ــل مـ ــن قواعـ ــد البيانـ ــات

الس ــابق ذكره ــا (Scopus

or

 )WoSف ــى حال ــة توج ــب ذل ــك ،اى ان ال ي ــتم النش ــر

بـ ـ ــدون مصـ ـ ــاري  .وذلـ ـ ــك بشـ ـ ــرط ان تكـ ـ ــون جامعـ ـ ــة اس ـ ـ ـوان هـ ـ ــى الجامعـ ـ ــة االولـ ـ ــى علـ ـ ــى
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البحـ ــث (Affiliation

)First

اخرى ()Two Affiliations

او الوحيـ ــدة .وأال يكـ ــون الباحـ ــث يشـ ــير الـ ــى جامعـ ــة

 -8تص ـ ــرك مكافئ ـ ــة ق ـ ــدرها (5000ج فقططططط خمسطططططة أالف جنيهطططططاً مصطططططرياً) ع ـ ــن ك ـ ــل كت ـ ــاب
منشور مدرج بقواعد البيانات (.)WoS or Scopus

 -9تصـ ـ ــرك مكافئـ ـ ــة قـ ـ ــدرها (2000ج فقطططططط ألفططططططان جنيهططططططاً مصططططططرياً) للمؤلفـ ـ ــات العلميـ ـ ــة أو
المش ـ ــاركة فـ ـ ـ فص ـ ــل م ـ ــن كت ـ ــاب منش ـ ــور وم ـ ــدرج بقواع ـ ــد البيان ـ ــات (

WoS

or

.)Scopus
هـ -تصرك مكافأة مالية لمكافئات النشر الخاصة على النحو التالى:
 -1تُصــرك مكافــأة قــدرها (40000ج فقططط اربعطططون الطططف جنيهطططاً مصطططرياً) للباحــث ﺿــمن
األﻛثــر استشــهادا ( )Highly Citedفـ  21اى فــرع مــن فــروع العلــوم فـ كبــرى
المجالت طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها
 -2تُص ــرك مكافـ ــأة اﺿـ ــافية قـــدرها (5000ج فقطططط خمسططططة االف جنيهططططاً مصططططرياً) لكـ ــل بحـــث
منشور ف مجلت Nature -Science
 -3تُصـ ــرك مكافـ ــأة اﺿـ ــافية قـ ــدرها (3000ج فقطططط ثالثططططة االف جنيهططططاً مصططططرياً) م ـ ـرة واحـ ــدة
ع ــن اى بح ــث ت ــم نشـ ـره خ ــالل ارب ــع اعـ ـوام س ــابقة وت ــم اد ارج ــه ﺿ ــمن األبح ــاث المنش ــورة

دوليا ﺿمن أعلى  1 %من حيث االستشهادات طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها
 -4تُص ــرك مكاف ــأة اﺿ ــافية ق ــدرها (2000ج فقطططط الططططف جنيهططططاً مصططططرياً) مـ ـرة واح ــدة ع ــن اى
بحــث ت ــم نش ـره خ ــالل اربــع اعـ ـوام ســابقة وت ــم اد ارجــه ﺿ ــمن األبحــاث المنشــورة دوليــا
ﺿمن أعلى  10 %من حيث االستشهادات طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها
 -5تص ــرك مكافئ ــة ق ــدرها (1000ج فقطططط الطططف جنيهططططاً مصطططرياً) لك ــل بح ــث منش ــور بالتع ــاون
مـ ـ ــع أحـ ـ ــد الجامعـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة المدرجـ ـ ــة ﺿـ ـ ــمن افضـ ـ ــل  500جهـ ـ ــة بحثيـ ـ ــة طبقـ ـ ــا لقواعـ ـ ــد
التصنيف (.)QS or ARWU
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و -تصرك مكافأة مالية لبراءة االختراع على النحو التالى:
 -1تُص ـ ــرك مكاف ـ ــأة ق ـ ــدرها (5000ج فقطططططط خمسططططططة أالف جنيهططططططاً مصططططططرياً) لبـ ـ ـراءة االختـ ـ ـراع
المحلية.

 -2تُص ـ ــرك مكاف ـ ــأة ق ـ ــدرها (10000ج فقططططط عشطططططرة أالف جنيهطططططاً مصطططططرياً) لبـ ـ ـراءة االختـ ـ ـراع
الدولية.

ى -تقس ـ ــم المكاف ـ ــاة عل ـ ــى جمي ـ ــع المش ـ ــاركين م ـ ــن داخ ـ ــل الجامع ـ ــة (ﻛم ـ ــا ت ـ ــم توﺿ ـ ــيحه س ـ ــابقا) ف ـ ــى

البحث بالتساوى.

ماااادة( :)34تمطططنح مكافطططأة للجنطططة الجطططوائز والمكافئطططات والسطططادة األسطططاتذة المحكمطططين لجطططوائز الجامعطططة واإلدارات
واللجان المعاونة يقررها مجلس الجامعة سنوياً.

مااااادة( :)35يططططتم صططططرف بططططدل جلسططططة قططططدره (300ج فقطططط ثالثمائططططة جنيهططططاً مصططططرياً) للسططططادة أعضططططاء لجنططططة
الجوائز والمكافئات فى حالة اجتماع اللجنة ويصرف مرة واحدة فى الشهر.
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نوع الجائزة( :التقديرية  /التفوق العلمى  /التشجيعية)
مجال الجائزة:

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

بيـانات المتـقدم
اســــــم المتــقدم:
الوظيفة الحالية:
موطن اإلقامة:

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

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

تاريخ الشغل:

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

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

تليفـــــــــــــــون( :محمول):

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

(عــــــمل):

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

البريد االلكترونى:

(منــزل):

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

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

(فاكس):

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