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  أسوان جامعة ومكافئات جوائز الئحة 

 :مقدمة
  ية العالمية سالتناف إطار فيالتصنيفات العالمية  في إلدراجهامن منطلق رؤية جامعة اسوان

 فيلدور أعضاء هيئة التدريس وتقديرًا  العلميتحفيزًا للبحث . و العلميمجاالت البحث  في
 العلميالنشر  فيجهودهم  ن وتشجيعا للعلماء وشباب الباحثين بالجامعة لبذلجامعة أسوا

الجامعة ومكافئات تقدم جامعة أسوان برنامجا تحفيزا لجوائز ، ةيالعالم المجالت أفضلب
 المختلفة.

 العلميالنشر  تمكافئايعية والتفوق والتقديرية وكذا جوائزها التشجسنويا منح جامعة أسوان ت 
 .المختلفةالعلمية  المجاالت فيراءة االختراع ب مكافئاتو 

 
 :التاليعلى النحو والمكافئات البحثية ُيشكل مجلس جامعة أسوان لجنة للجوائز   :(1) مادة

 

 "رئيسًا" أ.د / رئيس الجامعة .1

 "نائبًا " أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .2

 "عضوًا " تعليم والطالبأ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون ال .3

 "عضوًا " أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .4

 درجة أستاذ أقدم ثالثة عمداء من مجلس الجامعة ممن أمضوا على شغلهم .5
 "أعضاء"  خمس سنوات فأكثر

 "عضوًا " التصنيف الدولي بالجامعة مكتبمدير  .6
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 ةــامـع كامــأح

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

 جائزة الجامعة التقديرية. -أ
 جائزة الجامعة للتفوق. -ب
 جائزة الجامعة التشجيعية. -ت
 .مكافئات النـشر العلمـــي -ث
 .مكافئات براءة االختراع -ج

ة ائزة الجامعكما ُتمنح جالجامعة التقديرية وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو،  ةمنح جائز تُ  :(3)مادة 
بشرط مرور خمس سنوات كمدة بينية، وفى جميع مجال التخصص مرتين  فيالتشجيعية 

 األحوال ال يجوز الجمع بين جائزتين قبل مرور خمس سنوات.

مجاالت مختلفة بالجامعة يقررها مجلس الجامعة  فيإنشاء جوائز أو تقرير جوائز أخرى يجوز  :(4مادة )
 ا والبحوث.راسات العلياح مجلس الدبناء على اقتر 

ـــادة  ـــاًء  أي أو تعـــديل لمجلـــس الجامعـــة إ ـــافة :(5)م مـــواد يراهـــا لخدمـــة العمليـــة البحثيـــة والنشـــر بن
 على اقتراح لجنة الجوائز.

من كل عام ويبدأ التقدم في  ينايرفي خالل شهر والمكافئات يتم اإلعالن عن هذه الجوائز  :(6)مادة 
ت السابق ذكرها، ويكون الترشيح نهائيًا بعد ميع المجاالدة شهر في جاألول من إبريل ولم

بالجامعة، كما ال يجوز للمتقدم سحب والمكافئات البحثية اعتماد النتيجة بمعرفة لجنة الجوائز 
 أوراقه أو التحويل لجائزة أخرى بعد انتهاء الموعد المحدد للتقدم.

ـــادة  لـــى البحـــث أو ال تـــاب وان صـــراحة عث لجامعـــة أســـيشـــترط ان يكـــون مـــدون انتمـــاء الباحـــ :(7)م
ــــة  ــــة ادراج اســــم جه ــــي حال ــــذا الشــــرط ف ــــاب مســــتوليا له ــــون البحــــث أو ال ت ــــدم. وال يك المق

مستشــــفىى حتــــى لــــو كــــان تابعــــا لجامعــــة أســــوان بــــدون  –مركــــز  –معهــــد  –العمــــل ةكليــــة 
 تضمينها اسم جامعة أسوان.
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 زـوائـاجل االتـجم

 

حددها المجلس األعلى للجامعات وتشمل المجاالت  التيات طاعالقتمثل  ئزالجوامنح مجاالت  :(8)مادة 
 التالية:

 ة وتشمل:ياجملاالت العلمية واألكادمي -أ

 العلوم الطبية. .1
 .العلوم الهندسية .2
 .والطبية البيطرية العلوم الزراعية .3
 العلوم األساسية. .4

 ية وتشمل:دبية واإلنساناجملاالت األ -ب
 .واآلداب ةواإلنساني االجتماعيةالعلوم  .1
 العلوم القانونية. .2
 .والنفسية العلوم التربوية .3
 العلوم التجارية. .4

أال يكون التشجيعية أو التفوق الجامعة ة يتقدم بها العضو لنيل جائز  التياألبحاث  فيشترط يُ  :(9)مادة 
 المادة الثالثة. فية حددن الجوائز المعلى جائزة أخرى متقدم بها للحصول أن سبق و قد 

سيد أ.د. رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء أثناء رشيح الُيحظر ت :(01)مادة 
 ى.التقديرية-التفوق  –من الجوائز ةالتشجيعية  أليتوليهم مناصبهم اإلدارية 

نفس العام، كما ال يجوز لمن سبق حصوله على  فيال يجوز ترشيح شخص واحد لجائزتين  :(11)مادة 
 ن جوائز الجامعة.ائزة أدنى مالترشيح لج جائزة أعلى
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مفهرسة أو علمية عالمية أو كتب مجالت  ومنشورًا فيأن يكون للمرشح إنتاجًا علميًا مميزًا  :(12)مادة 
 .محلية محكمة

 في نهائي قضائيو صدور  ده حكم أ تأديبية أال يكون قد وقع على المرشح أية جزاءات :(13)مادة 
 .واالعتبارشرف علمية أو الجرائم تمس األمانة ال
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 التقديريـة اجلامعـة جائـزة أوالً:
الذين ةالعاملين والمتفرغينى تمنح جامعة أسوان جائزتها التقديرية للمتميزين من األساتذة  :(14)مادة 

مجال تخصصهم، ومن أسسوا مدارس علمية متميزة  في العلميأثروا الحياة الجامعية بنشاطهم 
 قدموها للجامعة وللوطن. التية اتهم الجليللجامعة لخدموذلك تقديرًا من ا

 ت ون جائزة الجامعة التقديرية:  :(15)مادة 
 .مالية مكافأة -أ
 شهادة تقدير وميدالية. -ب

 شروط التقدم:  :(16)مادة 

أن ت ون ُيشترط و ةالعاملين والمتفرغينى جامعة أسوان جائزة الجامعة التقديرية لألساتذة  تمنح .1
ال يتم ابقة على الترشيح قد قضيت بصفة متصلة بالجامعة و السات األخيرة مدة الخمس سنو 

ت علمية أو دورات تدريبية أو مؤتمرات علمية احصل فيها المرشح على مهم التيخصم المدد 
 .مجموعها مدة عام فيوز هذه المدد من مدة الخمس سنوات، بشرط أال تجا

 امعة.أن ت ون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الج .2

 إجراءات التقدم:  :(17)مادة 

 التقدم بطلب لعميد ال لية للعرض على مجلس القسم وموافقة مجلس ال لية. -أ
 استيفاء طلب التقدم للجائزة. -ب
 ى صورة شخصية حديثة.2عدد ة -ت

 :كالتاليملفات مستوفاة مستندات التقدم  أربع -ث

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

 السيرة الذاتية. -



 

6 | P a g e  

 .معتمدة من جهة الترشيح مبررات الترشيح -

 على سنوات األخيرة مع عرض األبحاث العشر خالل العلميةباألبحاث  مختومة قائمة -
بمجالت لة عدم نشرها حا في لجامعةىاالقتباس ةمركز الخدمات االل ترونية با برنامج

 مدرجة بقوائم البيانات العالمية
 عضوية اللجان والجمعيات العلمية. -
 ىتقدير علمي أكاديمي –جوائز تشجيعية  – جوائز تفوق ة السابقة بيان بالجوائز -
أو  رئاسة جلسةة اإلثبات مع العمل الدوليةوورش  بيان بالمؤتمرات العلمية الدولية -

 ىمتحدث
 وبراءات االختراع وغيرها. ،واألوسمة ،ئزجوابالمعتمد  بيان -

 مع االثبات. الدولية واالنضمام لهيئات النشر دوليةالتحكيم لمجالت علمية  -
  لخدمة المجتمعأو  البحثية الممولة بالمشروعاتمعتمدة  قائمة -
ت ال تب والمؤلفا باإل افة اليكتوراهى د -ماجستير ة العلمية معتمدة بالرسائل قائمة -

 .التدريس كتب من غير في مجال التخصص العلمية
  بتنفيذ برامج تدريب وتنمية موارد بشرية وتعلم مستمر تخدم المجتمع.معتمدة  قائمة -

أنشطة أخرى لخدمة المجتمع مثل: االشتراك في مجالس إدارة او لجان الجمعيات العلمية  -
 والمجالس القومية والدولية وغيرها.

 هىب، ج، د، ذج ةأ، انمال استيفاء -
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 أ()منوذج 

  االســــــــم:

 تاريخ امليالد:

 الوظيفـــــة:

 نبذة خمتصرة عن اإلنتاج العلمي:

 

 
 (ب)منوذج 

 االسم: 1

 :الدرجة العلمية )أستاذ( 2

 جمال اجلائزة املتقدم عليها 3

 اجلامعةسنوات يف  5أن يكون املتقدم قد قضى اخر  4

همات علمية أو دو ا رت تدريبية أو مؤمترات علمية من مدة رشح على مفيها امل حصل التياملدد  5
 عامجمموعها مدة  يفاخلمس سنوات ال تتجاوز 

 عرض األحباث على برنامج االقتباس )يف حالة عدم النشر على القواعد البيانات العاملية( 6

 طلب التقدم للجائزة 7

 الذاتيةالسرية  8

 الرتشحمربرات  9

 شخصيةصور  2عدد  10

 
 

صورة  
ملونة 
 حديثة
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 د()منوذج  علمينشاط 
Item No. Proof Should Be Attached 

    العلمية:عدد املهمات 

    عدد الزيارات العلمية

    التدريبية:عدد الدورات 

    العلمية:عدد املؤمترات 

    املؤلفات:عدد 

    العلمية:عضوية اللجان واجلمعيات 

    دولية:مل حضور مؤمترات /ورش الع

    العمل حملية:حضور مؤمترات /ورش 

 -تفوق  - تشجعيهبيان باجلوائز السابقة )
 أكادميي(: علميتقدير 

   

رئاسة الدولية )بيان باملؤمترات العلمية 
 جلسة (:

   

التحكيم جملالت علمية دولية واالنضمام 
 الدولية:هليئات النشر 

   

    االخرتاع:عدد براءات 

ة املمولة خلدمة ات البحثيباملشروع بيان
 اجملتمع:

   

االشراف على الرسائل العلمية  
 (:)ماجستري ودكتوراه
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 (ج)منوذج  بيانات علمية
 Orcid ID 

 Mendely ID 

 Researcher ID 

 EKB username 

 ResearchGate 

 Google Scholar 

 Scopus ID 

 Citations (SCOPUS) 

 H-Index (SCOPUS) 

 

 ه()منوذج  بيان باملشروعات البحثية التطبيقية القومية

 اجلهة املمولة عنوان املشروع م
 ةيقدم منها خطابى

 اجلهة املستفيدة
 ةيقدم منها خطابى

تاريخ تنفيذ 
 التكلفة الكلية املشروع

 دور املرشح
 –ةباحث رئيسي 

 مشاركى –مناوب 

1       

2       

       اخل
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 فوقللت امعةاجل جائزة ثانيًا:
الذين أسهموا او االساتذة المساعدون تمنح جامعة أسوان جائزة الجامعة للتفوق لألساتذة  :(18)مادة 

مجال تخصصهم وذلك  في العلميدعم مسيرة البحث  فيبعطائهم وف رهم وعلمهم الخالق 
 بتقديم أبحاث منشورة ذات قيمة علمية أكاديمية وتطبيقية.

 
 للتفوق:  ة الجامعةت ون جائز  :(19)مادة 

 مالية.مكافأة  -أ
 للجامعة. العلميشهادة تقدير وميدالية التفوق  -ب

 

 شروط الترشيح:  :(20)مادة 

 :اآلتيوفق او استاذ مساعد * أن يكون المتقدم بدرجة أستاذ 

 اجملاالت العلمية واألكادميية: -أ

ل ذات معام عالمية متخصصةمصنفة مجالت علمية  فيبحوث كاملة منشورة  عشرة -
 .تأثير

 اجملاالت األدبية واإلنسانية:  -ب

، على أن يكون ذات معامل تأثير مجالت علمية محكمة فيبحوث كاملة منشورة  سبعة -
 عالمية.مصنفة مجلة علمية  في ينعلى األقل منشور  انمنها بحث

 أن ت ون األبحاث المقدمة للجوائز بها اسم الجامعة.  -ت

للجائزة أكثر من خمس سنوات سابقة  ث المقدمةشر األبحاأال يكون قد مضى على تاريخ ن  -ث
 على التقدم للجائزة.

من األبحاث المقدمة لنيل مكافئات  ثينبح ال يجوز ان تشمل قائمة األبحاث المقدمة أكثر من  -ج
 .النشر العلمي الُمتقدم لها في ذات العام
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لك تثنى من ذويس الجامعة، فيآخر خمس سنوات  من %60أن يكون المتقدم قد قضى   -ح
 . علميأو زيارة علمية أو دورة تدريبية أو مؤتمر  ،علميةمهمة  فيُتقضى  التيت الفترا

االقتباس ةمركز الخدمات االل ترونية بالجامعةى على ان سيتم عرض األبحاث على برنامج   -خ
 .%30من  أكثربحث به نسبة اقتباس  أييستبعد 

المجــاالت األدبية واإلنسانية رقم إيداع  في لجــائزةلنيــل اأن يكــون للمؤلفــات العلميــة المقدمــة  -د
 بدار ال تب المصرية.

 إجراءات التقدم:  :(21)مادة 

 القسم وال لية. مجلسياستيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على موافقة  .1

 ى صورة شخصية حديثة.2عدد ة .2

 :كالتاليملفات مستوفاة مستندات التقدم  أربع .3
أو الزيارات العلمية  ،العلميةجهة العمل مبينًا به المهمات معتمد من ة وظيفية بيان حال -

 أو الدورات التدريبية أو المؤتمرات العلمية.
 السيرة الذاتية. -
 المقدم للجائزة. العلمياإلنتاج  -
رئاسة جلسة او ةمع االثبات  العمل الدوليةوورش  العلمية الدولية بيان بالمؤتمرات -

 ىمتحدث
 لعلمية.جمعيات اعضوية ال -
 واألوسمة وبراءات االختراع وغيرها. ،بالجوائزبيان معتمد  -

 مع االثبات واالنضمام لهيئات النشر الدولية دوليةالتحكيم لمجالت علمية  -
لخدمة المجتمع التي اشترك فيها المتقدم وكان له أو بالمشروعات البحثية الممولة  بيان -

ى مساهمة البحوث في خدمة ليه مد ان يو حالتقدم ببي دور وا ح فيها مع االثبات.
 المجتمع.
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والمؤلفات  ال تب إلى باإل افةى دكتوراه -ماجستيرة العلمية بالرسائل معتمدة قائمة -
 التدريس. كتب غير التخصص مجال في العلمية

  Orcid ID, Researcher ID, EKB Usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
 ,ResearchGate, Google Scholar, SCOPUSطباعة صفحة الباحث من  -

Mendeley  اإلل ترونييو ح فيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد 
 e.mail@aswu.edu.eg الجامعي

 عليهم. ى حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناءً ، وهنماذج ةأ، ب، ج، د، ال استيفاء -

 

 

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 أ()منوذج 
  االســــــــم:

 تاريخ امليالد:

 الوظيفـــــة:

 نبذة خمتصرة عن اإلنتاج العلمي:

 
 ب()منوذج 

 Scopus موقع على

H-Index - على جممل اإلنتاج العلمي 
............................... 

 

 ج()منوذج 

 التفوق( –)عشرة حبوث يف حالة جوائز 

No. Paper Title 
Source & 

Publication 
Date 

List Of 
Authors 

Role Of 
Authors 

Impact 
Factor 

Place of 
Conducting 
Research 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

صورة  
ملونة 
 حديثة
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 د()منوذج  بيانات وشروط  أساسية

 : االسم 1 

 اعد(:ستاذ مساذ او االدرجة العلمية )أست 2 

 جمال اجلائزة املتقدم عليها 3 

 األحباث املنشورة املتقدم بها  مت نشرها خالل األعوام اخلمس األخرية  4 

عدد األحباث املنشورة املتقدم بها  منشورة مبجالت علمية )عشر على األكثر للمجاالت العلمية  5 
 وسبعة للمجاالت األدبية واالنسانية(

 حبث ال حيمل اسم اجلامعة( أياجلامعة  )يستبعد  اسمتقدم بها حتمل حباث امليع األهل مج 6 

 من تلك األحباث سبق التقدم  به جلائزة أخرى   )يستبعد ( أيهل  7 

 جملة علمية مصنفة عاملية  يفاجملاالت األدبية واإلنسانية على االقل يوجد حبثني منشورين  يف 8 

األدبية واإلنسانية وغري منشورة يف قواعد البيانات العاملية هلا  تاجملاال يفملقدمة املؤلفات العلمية ا 9 
 رقم إيداع بدار الكتب املصرية

 سنوات يف اجلامعة  5% من أخر  60أن يكون املتقدم قد قضى  10 

 عرض األحباث على برنامج االقتباس )يف حالة عدم النشر على القواعد البيانات العاملية( 11 

 ب التقدم للجائزة:لط 12 

 قائمة خمتومة باألحباث العلمية املتقدم بها 13 

 السرية الذاتية : 14 

 مربرات الرتشح : 15 

 صور شخصية : 2عدد  16 
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 ه()منوذج  علمينشاط 
ITEM NO. 

   عدد املهمات العلمية :

   عدد الزيارات العلمية

   عدد الدورات التدريبية :

   :لعلمية مترات اعدد املؤ

   عدد املؤلفات :

   عضوية اللجان واجلمعيات العلمية :

   حضور مؤمترات /ورش العمل دولية :

   حضور مؤمترات /ورش العمل  حملية :

   ( :أكادميي علميتقدير  - ةتشجيعيبيان باجلوائز السابقة )

   بيان باملؤمترات العلمية الدولية  )رئاسة جلسة (:

   مية دولية واالنضمام هليئات النشر الدولية :الت علحكيم جملالت

   عدد براءات االخرتاع :

   بيان باملشروعات البحثية املمولة خلدمة اجملتمع :

   االشراف على الرسائل العلمية )ماجستري ودكتوراه( : 
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 (و)منوذج  بيانات علمية
 Orcid ID 

 Mendely ID 

 Researcher ID 

 EKB username 

 ResearchGate 

 Google Scholar 

 Scopus ID 

 Citations (SCOPUS) 

 H-Index (SCOPUS) 
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 ةـالتشجيعي ةـاجلامع زةـجائ :اً ثالث

التشجيعية لشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس  جائزة الجامعة أسوان جامعةتمنح  :(22)مادة 
مجالت مصنفة عالميا  فيديم أبحاث منشورة ذلك بتققاته، و وتطبي العلميالبحث  فيالمتميزين 

 ذات قيمة علمية أكاديمية وتطبيقية.و 
 

 تكون جائزة الجامعة التشجيعية:  :(23)مادة 

 مالية.مكافأة  -أ
 عة.للجام العلميقدير وميدالية البحث شهادة ت -ب

 

 شروط الترشيح:  :(24)مادة 

 وفق اآلتي:لى األقل سنوات عذ ثالث مندرجة مدرس تم تعيينه ب* أن يكون المتقدم 

 أربعون عامًا عند اإلعالن عن الجائزة. أال يتجاوز عمر المتقدم .1

 أن ت ون األبحاث المتقدم بها قد سبق نشرها خالل الخمس سنوات األخيرة عند التقدم. .2

 اجملاالت العلمية واألكادميية: .3
محكمة علمية  ي مجالتأن يشتمل اإلنتاج العلمي للمتقدم على خمسة بحوث منشورة ف -

 ذات معامل تأثير كحد اقصى.

 اجملاالت األدبية واإلنسانية:  .4
ان يشتمل اإلنتاج العلمي على ثالثة بحوث منشورة على االقل، على أن يكون منها بحث  -

 واحد على األقل منشور في مجلة علمية مصنفة عالمية.

جستير ةما علمية لى درجةموجبه عإنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل ب العلميأال يتضمن اإلنتاج  .5
 دكتوراهى. -
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أبحاث من األبحاث المقدمة لنيل  واحدال يجوز ان تشمل قائمة األبحاث المقدمة أكثر من   .6
 مكافئات النشر العلمي الُمتقدم لها في ذات العام.

 الجامعة. فيمن آخر خمس سنوات  %60أن يكون المتقدم قضى  .7

 عة.م الجامبها اس أن ت ون األبحاث المقدمة للجوائز .8

 السـنوات فيذات معامل تأثير مجـالت علميـة محكمـة  فيأن ت ـون األبحـاث المقدمـة منشـورة  .9
  .الخمس األخيرة مع استبعاد أبحاث المؤتمرات

على ان ةمركز الخدمات االل ترونية بالجامعةى  سيتم عرض األبحاث على برنامج االقتباس .10
 .%30من  أكثربحث به نسبة اقتباس  أييستبعد 

ة ياألدب المجــاالت فيأن يكــون للمؤلفــات العلميــة المقدمــة لنيــل الجــائزة التشــجيعية  .11
 .ةال تب المصري داع بدارية رقم إيواإلنسان

 
  إجراءات التقدم: :(25)مادة 

 وال لية.القسم  مجلسيللجائزة بعد الحصول على موافقة  استيفاء طلب التقدم .1
 صية حديثة.ى صورة شخ2عدد ة .2
 :كالتاليمستندات التقدم ملفات مستوفاة  أربع .3

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

 السيرة الذاتية. -

 المقدم للجائزة. العلمياإلنتاج  -

 المنشورة. باألبحاث قائمة -

 ة المؤلفات.قائم -

مرات العلمية الدولية وورش العمل الدولية مع االثبات ةرئاسة جلسة أو بيان بالمؤت -
 متحدثى
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 عضوية الجمعيات العلمية. -

 غيرها.براءات االختراع و واألوسمة و  ،بالجوائزبيان معتمد  -

 مع االثباتدولية واالنضمام لهيئات النشر الدولية التحكيم لمجالت علمية  -

 لبحوث في خدمة المجتمعمدى مساهمة ا -

 

  Orcid ID, Researcher ID, EKB Usernameاالفادة بالبيانات التالية:  -
 ,ResearchGate, Google Scholar, SCOPUSطباعة صفحة الباحث من  -

Mendeley  يو ح فيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيها البريد اإلل تروني
 e.mail@aswu.edu.egالجامعي 

 استيفاء النماذج ةأ، ب، ج، د، ه، وى حيث يتم التفضيل بين المتقدمين بناًء عليهم. -
 

 

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 (أ)منوذج  بيانات وشروط  أساسية
   : االسم

   الدرجة العلمية:

   على االكثر أربعون عاماً  -سن املتقدم 

   دم عليهاجمال اجلائزة املتق

   نشورة املتقدم بها  مت نشرها خالل األعوام اخلمس األخريةاألحباث امل
عدد األحباث املنشورة املتقدم بها  منشورة مبجالت علمية )مخسة على األكثر 

 للمجاالت العلمية وثالث للمجاالت األدبية واالنسانية(
  

حبث ال حيمل  أيتبعد اجلامعة  )يس اسمهل مجيع األحباث املتقدم بها حتمل 
 اجلامعة( اسم

  

   من تلك األحباث سبق التقدم  به جلائزة أخرى   )يستبعد ( أيهل 
جملة علمية  على االقل يوجد حبث واحد منشور يفاجملاالت األدبية واإلنسانية  يف

 مصنفة عاملية
  

ة يف قواعد األدبية واإلنسانية وغري منشور تاجملاال يفاملؤلفات العلمية املقدمة 
 املية هلا رقم إيداع بدار الكتب املصريةالبيانات الع

  

   سنوات يف اجلامعة 5% من أخر  60أن يكون املتقدم قد قضى 
عرض األحباث على برنامج االقتباس )يف حالة عدم النشر على القواعد البيانات 

 العاملية(
  

   طلب التقدم للجائزة:

   مية املتقدم بهاقائمة خمتومة باألحباث العل

   ة الذاتية :السري

   مربرات الرتشح :

   صور شخصية : 2عدد 
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 (ب)منوذج  نشاط علمي
Item No. With Proof 

   عدد املهمات العلمية :

   عدد الزيارات العلمية

   عدد الدورات التدريبية :

   عدد املؤمترات العلمية :

   عدد املؤلفات :

   واجلمعيات العلمية :عضوية اللجان 

   حضور مؤمترات /ورش العمل دولية :

   حضور مؤمترات /ورش العمل  حملية :

تقدير علمى  -بيان باجلوائز السابقة )تشجعية 
 أكادميى( :

  

   بيان باملؤمترات العلمية الدولية  )رئاسة جلسة (:

التحكيم جملالت علمية دولية واالنضمام هليئات 
 لية :النشر الدو

  

   خرتاع :عدد براءات اال

   بيان باملشروعات البحثية املمولة خلدمة اجملتمع :

االشراف على الرسائل العلمية )ماجستري ودكتوراه(  
: 
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 (ج)منوذج 
 Scopus موقع على

H-Index - على جممل اإلنتاج العلمي 
............................... 

 

 

 (د)منوذج 
 يعية(التشج –ث يف حالة جوائز )مخسة حبو

No. Paper Title 
Source & 

Publication 
Date 

List Of 
Authors 

Role Of 
Authors 

Impact 
Factor 

Place of 
Conducting 
Research 

1       

2       

3       

4       

5       

 
List OF Journal & Impact Factor –  ه()منوذج 

No. Journal Title 
No. Of Papers 
Published In 
The Journal 

Impact 
Factor 

Sum Of 
Impact 
Factor 

1     

2     

3     

etc..     

Total Impact Factor For All Journals  
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 العاملية اجملالت يف العلمي النشر تمكافئا رابعًا:
  :(26)مادة 

 فـيمنشـورة ال فصـل بكتـابى -كتب -التةمج للبحوث العلمية مكافئة نشرتمنح جامعة أسوان  -أ
قاعـــدة ى أو WoS-Clarivateة قاعـــدة بيانـــات فـــيعلـــى ان ت ـــون مدرجـــة مجــالت عالميـــة 

 .ىScopus- Elsevierة بيانات

في حالة التقدم ببحث منشور في مجلة او كتاب مدون عليه انتماء الباحث لجهة واحدة فقـ    -ب
ة انتمـاء الباحـث كافئة كاملة. أما في حالتصرف الم Single Affiliationهي جامعة أسوان 

ت ـون قواعـد الصـرف  Double Affiliationألكثر من جهة عمل من  منهم جامعة أسـوان 
 كالتالي:

i.  مـن قيمـة  %70إذا كان االنتماء لجامعة أسوان هو التعريف األول للباحث يحصـل علـى
 المكافأة وفقا للقواعد المعمول بها.

ii. مـن قيمـة  %50للباحث يحصل على  أسوان هو التعريف الثانيكان االنتماء لجامعة  إذا
 المكافأة وفقا للقواعد المعمول بها.

iii. يليه. ال يتم صرف مكافأة إذا كان االنتماء لجامعة أسوان ترتيبه الثالث وما 
 ل ل من:كما تمنح الجامعة مكافئات نشر خاصة  -ت

i. استشـهادا ة األكثـر قائمـة البـاحثين  ـمن البـاحثينHighly Cited Researchers ى
. شــريطة ان يكــون االنتمــاء الرئيســي للباحــث Clarivate Analyticsائمــة وفقــا لق

 .لجامعة أسوان
ii. لباحــث الحاصــل علــى أي مــن الجــوائز المدرجــة بتصــنيف شــنغهاي اTop Awards 

According to ShanghaiRanking Academic Excellence Survey . 
iii. مـن وات السـابقة خـالل الـثالث سـن %1 & %10 أعلـى ـمن  دوليـا المنشـورة األبحـاث

 مع عدم الت رار. طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها االستشهادات حيث
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iv.  بحث منشور خالل ثالث سنوات وتم إدراجه  من األبحـاث التـي يـتم االستشـهاد بهـا فـي
 ى مع عدم الت رار.WoS or Scopusبراءات اختراع  من قواعد البيانات ة

 
 لتالية:كافأة إ الية لألبحاث ابميتم تمييز  -ث

i. مجلتي في المنشورة األبحاث: 
 Nature: ISSN: 0028-0836 eISSN: 1476-4687 
 Science: ISSN: 0036-8075 eISSN: 1095-9203 

ii. المنشورة بأحدي أفضل المجالت وفقا لقائمة تصـنيف شـنغهاي ألفضـل المجـالت  األبحاث
Top Journals According to ShanghaiRanking Academic 

Excellence Survey. 
iii.  جامعــة علــى مســتوى العــالم فــي تصــنيف  100مــع أفضــل  الــدوليالتعــاونQS or 

ARWU 
iv. ة الرئيسيكان الباحث هو الباحث  إذاCorresponding Authorى 

 

من العام  ديسمبر 31من األول من يناير حتى  الفترة فيللبحوث المنشورة  مكافئة نشرت ون  -ج
حالة  فيبالجامعة فق   نتسبي جامعة أسوان العاملينلمجائزة وتمنح الجائزة لتقدم للل المنصرم

 البحوث المشتركة.

جنيه  ألفخمسة وسبعون للمتقدم هو  الدولي العلميالنشر  تمكافئا إلجماليالحد االقصى  -ح
 سنويا.

ة ةأعضاء هيئ العلميالنشر  تمكافئابياناتهم التقدم للحصول على  االتييحق ل ل من السادة  -خ
 هيئة المعاونة بالجامعة، العاملين بالجامعةىالتدريس بالجامعة، ال
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  إجراءات التقدم: :(27)مادة 

 .الخاص بذلكإل ترونيا من خالل الموقع الرسمي  يكون التقديم -

  التصنيف الربعيملحوظة: يمكن للمتقدم الحصول على بيانات (Quartile ) المصريمن موقع بنك المعرفة 

 .للمكافئةبق مباشرة من عام التقدم ث منشورة في العام السالبحو ا ت ون أن  -

 بحوث بعد انتهاء المدة المحددة. أيمراعاة مواعيد التقديم، وعدم قبول  -
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 االخرتاع براءة مكافئة :خامساً 

 هيئة التدريس من الجامعة ألعضاءتمنح جامعة أسوان مكافئة حصول على براءة اختراع  :(28)مادة 
  

  براءة اختراع: ون مكافئة الحصول على ت :(29)مادة 

 مالية.مكافأة  -أ
 للجامعة. العلميشهادة تقدير وميدالية البحث  -ب

 

 شروط الترشيح: :(30)مادة 

-  ً  (أن يكون حاصالً على براءة االختراع )محلياً ـ دوليا

والتكنولوجيا اسوان كمالك او شريك او لصندوق العلوم جامعة  باسم االختراعأن تكون براءة  -

(STDF) 

 العام في نفسالحصول عليها  االختراع تمتكون براءة ح البراءة ويرفق قرار منأن  -

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

 امعيالج اإلل ترونيا البريد يو ح فيهما انتمائه لجامعة أسوان ويستخدم فيه,
e.mail@aswu.edu.eg 

 

mailto:e.mail@aswu.edu.eg
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 إجراءات التحكيم:  :(31)مادة 

 :والتشجيعية اجلوائز التقديرية والتفوق -أ
 عة رئيس الجام نائب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/والمكافئات البحثية الجوائز  ن لجنةتعي

مجال  فيالخبرة  ذوي  األساتذة لجانًا ثالثية من ة ت العليا والبحوث العلميلشئون الدراسا
يتم ، و جائزةكل لتحكيم الخاص بحسب نموذج ا والملفات تخصص المتقدمين لتقييم البحوث

 .المحكمينات درجمتوس  ب احتسا
 

 :وبراءة االخرتاع العلميالنشر  مكافئات -ب
  تور/ نائب رئيس الجامعة ئاسة السيد األستاذ الدكبر والمكافئات البحثية تعين لجنة الجوائز

 العاملين اعضاء هيئة التدريسلشئون الدراسات العليا والبحوث العلمية لجانًا ثالثية من 
 .مكافأة الخاص بكلحسب نموذج التحكيم المتقدمين بحوث لتقييم بالجامعة 

 

 60ه موعد غايت يفلس اجلامعة على جمواملكافئات لكل اجلوائز تعرض نتائج الرتشيحات النهائية 
 .يوما )شهرين( بعد غلق باب التقدم للجوائز

 
 إجراءات المنح:  :(32)مادة 

والمكافئات البحثية بناًء على توصية لجنة الجوائز  السنوي عيدها  فيح جامعة أسوان تمن
لى أن كل مجال من بين المرشحين، ع في المكافأةاو  واعتماد مجلس الجامعة الفائز بالجائزة

 معايير التالية:تراعى القواعد وال

% كمتوس  عام للدرجات بالنسبة  60 ن على أقل منومن المفا لة الحاصل ستبعديُ  -أ
 للتقديرية. %70و ،% لجائزة التفوق  60ولجائزة الجامعة التشجيعية، 

 متوس  الدرجات ةجميع الجوائزى. فيمنح الجائزة لألعلى يتم ترتيب المتقدمين، وتُ  -ب

 تمنح مناصفًة. لة تساوى درجات المرشحينوفى حا -ت

 المتقدمين. فيلم تتوافر الشروط  إذامن الجوائز او جميعهم  أي  يجوز حجب  -ث
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 عدد الجوائز:  :(33)مادة 

 على االكثر التقديرية: واحدةالجوائز  -
 مجال واحد فيمن واحدة  أكثرالجوائز التفوق: اثنان على اال تمنح  -
 مانيةىةثعلى األكثر بكل مجال  الجوائز التشجيعية: واحدة -
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 اجلامعة ومكافآت جلوائز املالية الالئحة
 

 :(34)مادة 
 آلـــ  أربعـــونج فقـــ  40000تصـــرف مكافـــأة ماليـــة لجـــائزة الجامعـــة التقديريـــة قـــدرها ة -أ

 ى.جنيهًا مصرياً 

ــــ  30000ةتصــــرف مكافــــأة ماليــــة لجــــائزة الجامعــــة للتفــــوق قــــدرها  -ب ــــونج فق ــــ  ثالث  آل
 ى.مصرياً جنيهًا ومخسمائة 

ـــأة ما -ت ـــة لجـــائزة الجامعـــة تصـــرف مكاف ـــدرها ة التشـــجيعيةلي ـــ   ج15000ق ـــة فق ـــرمخس  عش
 ى.جنيهًا مصرياً آل  

 :التاليعلى النحو  العلميتصرف مكافأة مالية للنشر  -ث

ــدرها  -1 ــأة ق ــة ألــ  جنيهــًا مصــرياً ج فقــ  1000ةُتصــرف مكاف ــة الرابعــة ى للمجل مــن الفئ
 .ىWOS or SCOPUSذكرها ةالسابق  قواعد البياناتمن  بأيى Q4ة  

ــأة قــدرها ة -2 ــ2000ُتصــرف مكاف ــ  ألف ــرياً  انج فق ــًا مص ــة الجنيه ــة مــن الفئ ــةى للمجل  ثالث
 ى.WOS or SCOPUSالسابق ذكرها ة قواعد البياناتمن  بأيى Q3ة  

ى للمجلـــة مــن الفئـــة جنيهـــًا مصـــرياً  فأال اربعـــةج فقـــ  4000ُتصــرف مكافــأة قـــدرها ة -3
 ى.WOS or SCOPUSالسابق ذكرها ة لبياناتقواعد امن  بأيى Q2ة   ثانيةال

ى للمجلــة مــن الفئــة ف جنيهــًا مصــرياً أال ســبعةج فقــ  7000ُتصــرف مكافــأة قــدرها ة -4
 .SCOPUS البياناتبقاعدة ى Q1ة   ولىاال 

ــدرها ة -5 ــأة ق ــة مــن الفئــة ج فقــ  نانيــة أالف جنيهــًا مصــرياً 8000ُتصــرف مكاف ى للمجل
 .WOSى بقاعدة البيانات Q1االولى ة  
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ـــًا مصـــرياً ج ف5000ف مكافئـــة قـــدرها ةتصـــر  -6 ـــ  مخســـة أالف جنيه ى عـــن كـــل كتـــاب ق
 .ىWOS or SCOPUSبقواعد البيانات ة مدرجمنشور 

ـــدرها ة -7 ـــرياً 2000تصـــرف مكافئـــة ق ـــًا مص ـــان جنيه ـــ  ألف ـــة أو ج فق ى للمؤلفـــات العلمي
مـــــدرج بقواعـــــد منشـــــور و مـــــن كتـــــاب بـــــنفس ال تـــــاب  أكثـــــراو المشـــــاركة فـــــي فصـــــل 

 ى.WOS or SCOPUSالبيانات ة

 

 :التاليعلى النحو  افئات النشر الخاصةالية لمكتصرف مكافأة م -ج

 ى للباحـــثجنيهـــًا مصـــرياً  ألـــ  مخســـونج فقـــ  50000ُتصـــرف مكافـــأة قـــدرها ة -1
فـي  العلـوم فـروع مـن فـرع أي21 ى فـيHighly Citedاستشـهادا ة األكثـر  ـمن
 المجالت طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها كبرى 

ـــأة  -1 ـــدرها ةُتصـــرف مكاف ـــ  ج 50000ق ـــونفق ـــ   مخس ـــرياً أل ـــًا مص ى للباحـــث جنيه
 Top Awards شـــنغهايتصـــنيف جـــوائز المدرجـــة بالمـــن  أيالحاصـــل علـــى 

According to ShanghaiRanking Academic Excellence 
Survey.  

 إذاى االف جنيهـــًا مصـــرياً  مخســـةج فقـــ  5000قـــدرها ةمـــرة واحـــدة ُتصـــرف مكافـــأة  -2
الــــى الجامعــــة  ينتمــــي ىCorresponding Authorة مــــا كــــان الباحــــث الرئيســــي

ـــة االف جنيهـــًا مصـــرياً 3000أو ة ـــ  ثالث عـــن ى أذا لـــم يكـــن الباحـــث الرئيســـي ج فق
ــم نشــره خــالل  أي ــم ادراجــه  ــمن األبحــاث المنشــورة ثــالثبحــث ت  اعــوام ســابقة وت

طبقــا لقواعــد البيانــات الســابق  حيــث االستشــهادات مــن % 1  ــمن أعلــى دوليــا
ى Corresponding Authorة لرئيســــيامــــا كــــان الباحــــث  إذاالــــة فــــي ح ذكرهــــا
  الى الجامعة ينتمي
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ــ  3000قــدرها ةمــرة واحــدة ُتصــرف مكافــأة  -3 ــة ج فق ــرياً ثالث ــًا مص ــ  جنيه مــا  إذاى أل
الــــى الجامعــــة أو  ينتمــــيى Corresponding Authorكــــان الباحــــث الرئيســــي ة

ــ  1000ة ــ ج فق ــرياً  أل ــًا مص ــم يكــن الباحــث اجنيه بحــث تــم  أيعــن لرئيســي ى أذا ل
 ــمن  دوليــا المنشــورة اعــوام ســابقة وتــم ادراجــه  ــمن األبحــاثثــالث ه خــالل نشــر 
 طبقا لقواعد البيانات السابق ذكرها حيث االستشهادات من % 10 أعلى

ــة -4 ى ل ــل ف جنيهــًا مصــرياً االمخســة ج فقــ  5000قــدرها ة مــرة واحــدة تصــرف مكافئ
الستشـــهاد  ـــمن األبحـــاث التـــي يـــتم ا بحـــث منشـــور خـــالل ثـــالث ســـنوات وتـــم إدراجـــه

 ى.WOS or SCOPUSبها في براءات اختراع  من قواعد البيانات ة

 

 ا الية ئات ُتصرف مكاف -ح

ــ  10000قــدرها ة -1 ــًا مصــرياً  ةعشــرج فق  فــي ى ل ــل بحــث منشــوراالف جنيه
 Nature -Scienceمجلتي 

ــة قــدرها ة -2 ــرياً 7000تصــرف مكافئ ــ  ســبعة أالف جنيهــًا مص ــل بحــث ج فق ى ل 
ت وفقــــا لقائمــــة تصــــنيف شــــنغهاي ألفضــــل المجــــالت منشــــور بأحــــدي أفضــــل المجــــال

Top Journals According to ShanghaiRanking Academic 
Excellence Survey. 

منشــور بالتعــاون مــع ى ل ــل بحــث جنيهــًا مصــرياً  ألــ ج فقــ  1000قــدرها ة -3
اعــــد طبقــــا لقو جهــــة بحثيــــة  100 أفضــــلالدوليــــة المدرجــــة  ــــمن أحــــد الجامعــــات 

ـــان 2000تصـــرف مكافئـــة قـــدرها ةاو  .ىQS or ARWUالتصـــنيف ة ـــ  الف ج فق
ل ـــل بحـــث منشـــور بالتعـــاون مـــع أحـــد الجامعـــات الدوليـــة المدرجـــة  ىجنيهـــًا مصـــرياً 

ى QS or ARWUجهــــة بحثيــــة طبقــــا لقواعــــد التصــــنيف ة 100 ــــمن أفضــــل 
 .(First Affiliation)ويوجد بها أسم جامعة أسوان أواًل 
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ـــدرها ة -4 ـــ  ج 1000ق ـــ فق ـــرياً  أل ـــًا مص ـــان الباحـــث الرئيســـي  إذاى جنيه مـــا ك
 الى الجامعة. ينتميى Corresponding Authorة

 

 :التاليتصرف مكافأة مالية لبراءة االختراع على النحو  -خ

ى لبـــراءة االختـــراع أالف جنيهـــًا مصـــرياً  ســـبعةج فقـــ  7000ُتصــرف مكافـــأة قـــدرها ة -1
 المحلية.

ى لبـــراءة ياً جنيهـــًا مصـــر الفـــا ســـة عشـــرمخج فقـــ  15000ُتصــرف مكافـــأة قـــدرها ة -2
 االختراع الدولية.

 

 :كالتاليتحسب المكافأة  -د

 فأكثر %70في حالة أن نسبة الباحثين الذين ينتمون الى الجامعة  100% -1
ـــر مـــن  70% -2 ـــة أكث ـــى الجامع ـــذين ينتمـــون ال ـــاحثين ال ـــة أن نســـبة الب ـــي حال ـــل  %50ف وأق

 %70من 
 و أقل.أ %50نتمون الى الجامعة في حالة أن نسبة الباحثين الذين ي 50% -3

تقســـم المكافـــأة علـــى جميـــع المشـــاركين مـــن داخـــل الجامعـــة ةكمـــا تـــم تو ـــيحه ســـابقاى فـــي  -ذ
 البحث بالتساوي.
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ـــادة  ـــة الجـــوائز :(35)م ـــأة للجن ـــات ُتمـــنح مكاف ـــة المحكمـــين األســـاتذة والســـادة  والمكافئ لجـــوائز الجامع
 .ة سنوياً اونة يقررها مجلس الجامعواإلدارات واللجان المع

 

للســـادة أعضـــاء ج فقـــ  ثالثمائـــة جنيهـــًا مصـــريًاى 300قـــدره ةبـــدل جلســـة  تم صـــرفيـــ :(36)مـــادة 
 .الشهر فيمرة واحدة  حالة اجتماع اللجنة ويصرف في والمكافئات لجنة الجوائز

 

يحـــق للســـادة المتقـــدمين بـــالتظلم مـــن النتيجـــة الـــي الســـيد األســـتاذ الـــدكتور نائـــب رئـــيس  :(37)مـــادة 
خمســـــة  15ا والبحـــــوث، فـــــي موعـــــد أقصـــــاه أســـــبوعين ةعـــــة لشـــــئون الدراســـــات العليـــــالجام

 .عشر يوماى من اعالن النتيجة

 


