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الجدید

من منطلق رؤیة جامعة الوادى الجدید الدراجھا فى التصنیفات العالمیة فى مجال البحث العلمى 

وتحفیزا للبحث العلمى وتقدیرا لدور اعضاء ھیئة التدریس وتشجیعا للعلماء وشباب الباحثین 

  تشمل ت

تمنح جائزة الجامعة التقدیریة وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو ، كما تمنح جائزة الجامعة 

التشجیعیة فى مجال التخصص مرتین بشرط مرور خمس سنوات بینیھ ، وفى جمیع االحوال ال 

  البیطرى  

 العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ تشمل كلیات التربیھ الریاضیھ والتربیھ واآلداب

 والمستندات األوراق تلقى ویتمینایر 

 عام كل من ینایرنھایة  غایتة موعد

  وال یجوز للمتقدم سحب اوراقھ او التحویل لجائزة اخرى بعد موعد انتھاء الموعد المحدد للتقدم 

  ال یجوز ترشیح رئیس الجامعھ او النواب فى مدة شغلھم المنصب االدارى

رئیس الجامعة والسادة نواب رئیس الجامعة والسادة العمداء 

  )التقدیریة -التفوق  –التشجیعیة 

 

 

 جوائز جامعة الوادي الجدید

من منطلق رؤیة جامعة الوادى الجدید الدراجھا فى التصنیفات العالمیة فى مجال البحث العلمى 

وتحفیزا للبحث العلمى وتقدیرا لدور اعضاء ھیئة التدریس وتشجیعا للعلماء وشباب الباحثین 

تآمكاف وتقدم جامعة الوادى الجدید عدد من الجوائز 

  الجامعة التقدیریة

  جائزة التفوق 

 الجائزة الجامعة التشجیعیة

 النشر العلمى

  رسائل الماجستیر والدكتوراة

  براءة االختراع

تمنح جائزة الجامعة التقدیریة وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو ، كما تمنح جائزة الجامعة 

التشجیعیة فى مجال التخصص مرتین بشرط مرور خمس سنوات بینیھ ، وفى جمیع االحوال ال 

  مرور خمس سنوات یجوز الجمع بین جائزیین قبل 

   الجوائز
 العلوم كلیة تشمل  األساسیة

 الطب ،الزراعة  تشمل كلیتي الزراعیة والبیطریة 

العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ تشمل كلیات التربیھ الریاضیھ والتربیھ واآلداب

 میعاد التقدم

ینایر  أول من اعتبارا تآمكافال االعالن عن الجوائز و

موعد فى الجامعة رئیس/ الدكتور  األستاذ السید

وال یجوز للمتقدم سحب اوراقھ او التحویل لجائزة اخرى بعد موعد انتھاء الموعد المحدد للتقدم 

ال یجوز ترشیح رئیس الجامعھ او النواب فى مدة شغلھم المنصب االدارى

رئیس الجامعة والسادة نواب رئیس الجامعة والسادة العمداء / د.یحظر ترشسح السید أ

التشجیعیة (اثناء تولیھم مناصبھم االداریة ألى من الجوائز 

 مقدمة 
من منطلق رؤیة جامعة الوادى الجدید الدراجھا فى التصنیفات العالمیة فى مجال البحث العلمى 

وتحفیزا للبحث العلمى وتقدیرا لدور اعضاء ھیئة التدریس وتشجیعا للعلماء وشباب الباحثین 

تقدم جامعة الوادى الجدید عدد من الجوائز بالجامعة 

  الجامعة التقدیریةجائزة

  جائزة التفوق

 الجائزة الجامعة التشجیعیة

 النشر العلمى تآمكاف

 رسائل الماجستیر والدكتوراة جائزة

 براءة االختراع جائزة

تمنح جائزة الجامعة التقدیریة وجائزة التفوق مرة واحدة للعضو ، كما تمنح جائزة الجامعة 

التشجیعیة فى مجال التخصص مرتین بشرط مرور خمس سنوات بینیھ ، وفى جمیع االحوال ال 

یجوز الجمع بین جائزیین قبل 

الجوائزمجاالت 
األساسیة العلوم -1

الزراعیة والبیطریة العلوم  -2

العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ تشمل كلیات التربیھ الریاضیھ والتربیھ واآلداب -3

االعالن عن الجوائز و یتم

السید بمكتب المطلوبة

وال یجوز للمتقدم سحب اوراقھ او التحویل لجائزة اخرى بعد موعد انتھاء الموعد المحدد للتقدم 

  مالحظات ھامھ

 ال یجوز ترشیح رئیس الجامعھ او النواب فى مدة شغلھم المنصب االدارى

 یحظر ترشسح السید أ

اثناء تولیھم مناصبھم االداریة ألى من الجوائز 



  ال یجوز ترشیح شخص واحد الكثر من جائزه فى نفس العام كما ال یجوز لمن سبق لھ

  ائز الجامعةحصولھ على جائزة اعلى الترشیح لجائزة ادنى من جو

  یكون للمرشح انتاجا علمیا ممتزاومنشورا فى مجالت علمیة عالمیة مفھرسھ او ان

 ذات معامل تاثیر محلیھ محكمھ 

 فى جرائم اوصدر ضده حكم قضائى نھائى  جزاءات على المرشح اى ال یكون قد وقع ا

  تمس االمانھ العلمیة او الشرف واالعتبار

  وقت التقدماو مھمة او بعثة أال یكون فى أعارة.   

  یكون للمؤلفات العلمیھ المقدمھ لنیل جائزة العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ رقم ایداع بدار

  الكتب المصریھ

 أن یوافق مجلسا القسم والكلیة على التقدم   

 أوال:- جائزة جامعة الوادي الجدید التقدیریة

فى   الذین لھم دور ممیز الوادى الجدیدامعة بج )متفرغ  –عامل (األساتذة  تكریمتھدف الى 

العملیة التعلیمیة وتأسیس  وإثراء العلميبالبحث  واالرتقاءرفعة الجامعة وخدمة المجتمع 

المدارس العلمیة المتمیزة فى مجال تخصصھم وذلك تقدیرا من الجامعة ألعمالھم الجلیة التى 

   .قدموھا للجامعة والوطن

  مجاالت الجائزه

 العلوم كلیة تشمل  األساسیة العلوم .1

  البیطرى  الطب ،الزراعة  تشمل كلیتي الزراعیة والبیطریة العلوم  .2

 العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ تشمل كلیات التربیھ الریاضیھ والتربیھ واآلداب .3

  عدد الجوائز

  مجال كل في ةجائز بواقع المجاالت الثالثھ السابقة في تمنح وائزج ثالث

   :قیمة الجائزة

 .ة قیمة قدرھا عشرة االف جنیھا مصریاجائزة مالی -1

  .شھادة تقدیر  -2

 .درع خاص بالجائزة من الجامعة -3

   :شروط التقدم للجائزة



 )متفرغ  –عامل (أن یكون المتقدم من بین األساتذة بالجامعة   -1

  .وقت التقدماو بعثة او مھمة علمیة عارة إأال یكون فى  -2

 علمیا وفى خدمة المجتمع ولھ مدرسة علمیة أن یكون قد ساھم فى تطویر الجامعة -3

  .بحثیة متمیزة 

  .ال یكون قد وقع علیة أیة جزاءاتا -4

الخمس سنوات السابقة لسنة    أال یكون قد سبق لھ الحصول على جائزة الدولة التقدیریة -5

 التقدم

  .أن یوافق مجلسا القسم والكلیة على التقدم -6

 ثانیا جائزه الجامعة للتفوق

الذین  الوادى الجدیدامعة بج )متفرغ  –عامل ( و االساتذة المساعدیناألساتذة  تكریمتھدف الى 

اسھموا بعطائھم وفكرھم وعلمھم الخالق فى دعم مسیرة البحث العلمي فى مجال تخصصھم 

  وذلك بتقدیم ابحاث منشوره ذات قیمة علمیة اكادیمیة وتطبیقیة

 قیمة الجائزه:

 أ- مكافة مالیة قدرھا ثمانیة االف جنیھا مصریا

 ب- شھادة تقدیر ومیدالیة التفوق العلمي للجامعة

 شروط الترشیح:

 1- ان یكون المتقدم من األساتذة او االساتذة المساعدین (عامل – متفرغ ) بجامعة الوادى لجدید 

2- عشرة بحوث كاملة منشورة فى مجاالت علمیة محكمة ذات معامل تاثیر  فى المجاالت 

 العلمیة واالكادیمیة 

 3- سبعة بحوث كاملة منشورة فى مجاالت علمیة محكمة ذات معامل تاثیر علي ان یكون منھا

     بحثان على االقل منشورین فى مجلة علمیة مصنفة عالمیة للتقدم فى المجاالت االدبیة واالنسانیة

 4- ان تكون االبحاث المقدمة للجوائز بھا اسم الجامعة 

5 - أال یكون قد سبق تقدیم االنتاج العلمي للحصول علي نفس الجائزة او قد سبق لھ الحصول 

 علي اي جائزه علمیة عن اي بحث من البحوث المتقدمة وأال یكون قد تقدم بھا للحصول على

  اي جائزة اخرى



6-ان یكون المتقدم قد قضى 80  % من اخر خمس سنوات في الجامعة ویستثني من ذلك 

 الفترات التي تقضى في مھمة علمیة او زیارة علمیة او دورة تدریبة او مؤتمر علمي

7- سیتم عرض االبحاث علي برنامج االقتباس علي ان یستبعد اي بحث بھ نسبة اقتباس اكثر من 

  30 % من بحث واحد

8- ان یكون للمؤلفات العلمیة المقدمة لنیل الجائزة في المجاالت االدبیة واالنسانیة رقم ایداع بدار 

 الكتب المصریة

  التشجیعیة الوادى الجدید  جائزة جامعةا لثثا

أعضاء ھیئة التدریس الساده  واالساتذه المساعدین والمدرسین من تكریم األساتذةتھدف الى 

بالبحث  واالرتقاءالذین لھم دور ممیز فى رفعة الجامعة وخدمة المجتمع  الوادى الجدیدجامعة ب

  .العملیة التعلیمیة  وإثراءالعلمى 

  مجاالت الجائزه

  مجال كل في  ةجائز بواقعالمجاالت االتیھ  في تمنح وائزج  3 عدد الجوائز

 العلوم كلیة تشمل  األساسیة العلوم -1

  البیطرى  الطب ،الزراعة  تشمل كلیتي الزراعیة والبیطریة العلوم  -2

 والتربیھ واآلداب العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ تشمل كلیات التربیھ الریاضیھ -3

  قیمة الجائزه

  )خمسة آالف جنیھ (جائزة مالیھ قدرھا  -1

  شھادة تقدیر -2

 میدالیة البحث العلمى للجامعة -3

  شروط التقدم
  

 .عند اإلعالن عن الجائزة عاماً 50أال یتجاوز عمر المتقدم  -1

وان تكون  ةزئاجلا صصخت لاجم يف ثوحب خمسة نع ةمدقملا ثوحبلا ددع لقی الأ -2

منشوره فى مجالت علمیھ محكمھ فى السنوات الخمس االخیره وغیر مستخلصھ من 

 الخاصھ بالمتقدم رسالتى الماجستیر والدكتوراه 



ان یكون للمؤلفات العلمیھ المقدمھ لنیل جائزة العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ رقم ایداع بدار  -3

  الكتب المصریھ

دقة البحث واصالتھ وان یقدم جدیدا فى ھ علمیة تظھر فیھا ان تكون البحوث المقدمھ ذات قیم -4

 مجال التخصص 

  .وقت التقدماو مھمھ علمیة او بعثة أال یكون فى أعارة  -5

     أن یكون قد ساھم فى تطویر الجامعة علمیا وفى خدمة المجتمع ولھ مدرسة علمیة -6

  .بحثیة متمیزة           

  .ال یكون قد وقع علیة أیة جزاءاتا -7

 یة من جامعة الوادى الجدید لحصول على جائزة الدولة التشجیعأال یكون قد سبق لھ ا -8

  .خالل خمس سنوات السابقة  لسنة التقدم          

 أن یوافق مجلسا القسم والكلیة على التقدم -9

 )دكتوراه-ماجستیر( رسائل مكافآت :رابعا

 جمیع تكریم یتم بجامعة الوادى الجدید تقدم للمدرسین المساعدین والمدرسین من الكلیات المختلفة
 العلم یوم حفل في ترقیتھم یتم ومن والمشرفین والدكتوراه الماجستیر درجة علي الحاصلین

 بالجامعة السنوي

 تقدیر وشھادة میدالیة منحھم یتم -1
نھایة  غایتھ موعد فيو  ینایر أول من اعتبارا المطلوبة والمستندات األوراق میتقد یتم - 2

  عام كل من فبرایر

    Google scholar/Research gate علي من المتقدمین صفحات من صورة إرفاق -3

  الجدید الوادى لجامعة هؤانتما فیھما یوضح

  شروط التقدم 

الوادي الجدید فى  أن تكون الرسالة قد منحت بموجبھا درجة علمیة من جامعة -1

  نفس عام التقدم

من األبحاث أو المقاالت عدد  أكبر للنشر قبل أو منھا نشر قدالرسالة  تكون أن - 2

  Impact Factor. علمیة عالمیة محكمة ذات معامل تأثیر اتفي دوری

 )دكتوراه –ماجستیر ( العلمیةأن توصى لجنة الحكم على الرسائل  - 3



التربیھ ، التربیة الریاضیة ، (لكلیات العلوم االنسانیھ واالجتماعیة 

  .بھدف االستفادة منھا  بنشرھا وتداولھا )اآلداب

  .أن تتسم الرسالة باإلبداع واالبتكار - 4

  .أن تساھم الرسالة في حل مشكالت قطاعات اإلنتاج والخدمات - 5

 عن عالمیة أو محلیة على أي جوائز الحصول للمتقدم سبق یكون قد أال -6
  .الرسالة

  .وقت التقدماو مھمھ علمیة او بعثة أال یكون فى أعارة  -7

  .جزاءات ال یكون قد وقع علیة أیةا -8

 أن یوافق مجلسا القسم والكلیة على التقدم -9

 :االختراع براءةت آمكافخامسأ 
  التدریس ھیئة العضاء اختراع براءة علي حصوللل مكافئة الجدید الوادى جامعة تمنح

 :اختراع براءة علي الحصول مكافئة تكون

  مالیة ةآمكاف  -1

 للجامعة العلمي البحث ومیدالیة تقدیر شھادة -2

 التقدم شروط

 )دولیا-محلیا( االختراع براءة علي حاصال یكون ان  -1

 العلوم لصندوق او  شریك او كمالك الجدید الوادى جامعة باسم االختراع براءة تكون ان -2

  (STDF) والتكنولوجیا

 العام نفس فى علیھا الحصول تم االختراع براءة تكون ان -3

  مكافآت جوائز لجامعة الوادي الجدید

ج فقط عشرة آالف 10000( تصرف مكافأة مالیة لجائزة الجامعة التقدیریة قدرھا  –أ   

  )جنیھاً مصریاً 

  )ج فقط ثمانمائة جنیھاً مصریاً 8000( تصرف مكافأة مالیة لجائزة الجامعة للتفوق قدرھا  –ب   

  )صریاً ج خمسة آالف جنیھاً م5000( تصرف مكافأة مالیة لجائزة الجامعة التشجیعیة قدرھا  –ج  

  : تصرف مكافأة مالیة للنشر العلمي علي النحو التالي  –د   



  ) Q4(للمجلة من الفئة الرابعة  ) ج فقط ألف وخمسمائة جنیھا ً مصریاً 1500( تصرف مكافأة قدرھا  - 1

 )Wos or Scopus(بأي من التصنیفات السابق ذكرھا 

  بأي من ) Q3(للمجلة من الفئة الثالثة ) مصریاً ج فقط ألفان جنیھاً 2000(تصرف مكافأة قدرھا  – 2

  ) . Wos or Scopus(التصنیفات السابق ذكرھا 

  بأي من  Q2)( للمجلة من الفئة الثانیة ) ج فقط ثالثة آالف جنیھاً مصریاً 3000( تصرف مكافأة قدرھا  – 3

  ). Wos or Scopus(التصنیفات السابق ذكرھا 

    Q1)( للمجلة من الفئة األولي ) ج فقط أربعة آالف جنیھاً مصریاً 4000(تصرف مكافأة قدرھا  -4

  ).                  Wos or Scopus(بأي من التصنیفات السابق ذكرھا 

  تقسم المكافأت علي أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البحث بالتساوي ویستفید المشارك من  –ه  

  .ھ والیحصل المشارك من الخارج علي أي نسب داخل الجامعة فقط علي النسبة المخصصة ل

ج فقط ألف 1500(ألحسن رسالة ماجستیر ، ) ج فقط ألف جنھیاً مصریاً 1000(تصرف مكافأة قدرھا  -6

  .ألحسن رسالة دكتوراة)  ونصف جنھیاً مصریاً 

  :تصرف مكافأة مالیة لبراءة األختراع علي النحو التالي  - ھــ

  .لبراءة األختراع المحلیة ) ج فقط ثالثة آالف جنھیاً مصریاً 3000( تصرف مكافأة قدرھا  –1

  .لبراءة األختراع الدولیة ) ج فقط خمسة آالف جنیھاً مصریاً 5000( تصرف مكافأة قدرھا  – 2

   


