
  
  

جائزة جامعة الوادى الجدید 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

    1

 جائزة جامعة الوادى الجدید التشجیعیة 

  التشجیعیة الوادى الجدید  جائزة جامعة

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 

  ت الجائزهمجاال

  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

 العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ تشمل كلیات التربیھ الریاضیھ والتربیھ واآلداب -3

  ائزهقیمة الج

  )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

لخمس االخیره وغیر مستخلصھ من منشوره فى مجالت علمیھ محكمھ فى السنوات ا

 الخاصھ بالمتقدم رسالتى الماجستیر والدكتوراه 

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

  الكتب المصریھ

فى  دقة البحث واصالتھ وان یقدم جدیداان تكون البحوث المقدمھ ذات قیمھ علمیة تظھر فیھا  -4

 مجال التخصص 

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

 من جامعة الوادى الجدید یة 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

 میعاد التقدم                                       

  عام كل من ینایرنھایة  غایتة موعد فىو ینایر  أول من اعتبارا للجائزة التقدم یتم
  :طلوبة للتقدم للجائزةاألوراق الم

  .استیفاء طلب التقدم للجائزة -1

 .صورتان شخصیتان حدیثتان -2

 .إقرار بتوافر الشروط العامة للجائزة -3

   :-ملفات تتضمن بیانات المتقدم األتیة) 3(عدد 

 .)األنتاج العلمى المتقدم–بیان معتمد بالتاریخ العلمى والوظیفى ( السیرة الذاتیة  -1

  .)نبذة مختصرة عن البحوث المنشورة(  ائمة باألنتاج العلمىق -2

 .قائمة بالرسائل العلمیة التى أشرف علیھا المتقدم وأجیزت -3

 .بیان بالندوات والمؤتمرات العلمیة التى شارك فیھا -4

 .عضویة اللجان الجمعیات العلمیة -5

  .بیانا معتمد باألوسمة والجوائز الحاصل علیھا -6

 دمة والبیاناتمسجال علیھ األوراق المق  C.Dیقدم المرشح -7
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  جامعة الوادي الجديدائزة جلنيل لب التقدم ط

  2019/2020الجامعى  للعامالتشجيعية 

  

  ..................عميد كلية / السيد األستاذ الدكتور 
  

  ،،،،،،،،،تحية طيبة وبعد  

  

  2019/2020 جامعيام الـللعالتشجيعية لنيل جائزة الجامعة الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على ترشيحى 

  . وفقاً للشروط التي أقرها مجلس الجامعة  )(..................................................... مجال في  

  

  ،،،،،،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  

  مقدمة                                                                                
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  قرارإ

  

  /......................................................................................أقر أنا الموقع 

  ...................................................................................../  كليـــة

  ................................................./........................................القســم 

  ......................................................  ):مدرس -أستاذ مساعد  -أستاذ (الدرجة العلمیة 

  ................................................................................. :الوظیفة الحالیة

  / ..................................................................................الدقيق  التخصص

  2019/2020للعام الجامعي  التشجيعيةالوادى الجديد  جائزة جامعةالمتقدم لنيل 

  ...)( ................................................................................... مجال

                     .االخرى وائز الجامعة العلمية لنيل اى من جنني لم يسبق لي التقدم بهذا اإلنتاج العلمي ا

  

  توقيع المرشح                                                                             
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  قرارإ

  

  ............................................../  كليـــةتشهد  

  ....................................................................بان السيد 

  ................................................................/.........................القســم 

  ......................................................  ):مدرس -أستاذ مساعد  -أستاذ (الدرجة العلمیة 

  ................................................................................. :الوظیفة الحالیة

  / ..................................................................................التخصص الدقيق 

  2019/2020للعام الجامعي  الوادى الجديد التقديرية المتقدم لنيل جائزة جامعة

  ..................)( .................................................................... مجال

  لم يوقع علية اى جزاءات اثناء فتره عملة وحتى االن                    

  

  يعتمد                                                          

  

  عميد الكلية                                                            
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  بيانات المرشح

  ...: .......................................................االســــم 

  ........:................................................. الوظيفــــة

  .............................................................الميالد  تاريــخ

  : ............................................................الكليه

  ....:.......................................................... العلمي القسـم

  ............................................................................:.......التخصص الدقيق 

  التدرج العلمي والوظيفي 

 جهة العمل الوظيفة

 التاريخ

 إلى من

    



 

    7
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 البحوث العلمية المنشورة محلياً ودولياً 
 

 ريخ النشرتا مكان إجراء البحث العنوان أسم البحث

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

  اإلبتكارات والمشروعات البحثية ومركز التميز العلمي  

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

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

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

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

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

.............................................................................  
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  شراف على الرسائلالا

 رسائل الماجستير: أوالً  

 تاريخ المنح المشرفون عنوان الرسالة

   
   
   
   
   
   
   

  رسائل الدكتوراه: ثانياً  

 تاريخ المنح المشرفون عنوان الرسالة

   

   

   

   

   

   

  الكتب والمؤلفات العلمية  

 المؤلفون سنة النشر العنوان
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  المؤتمرات 

 مكان انعقاده التاريخ المؤتمر 

   
   
   
   
   
   

    

    

 الندوات وورش العمل الدولية 

 امكان انعقاده التاريخ اسم الدوره او ورشة العمل

   
   
   
   
   
   

    

    

 ر الدوليةالدولية واإلنضمام لهيئات النشالجمعيات العلمية  العضوية في 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

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

 العلمية والثقافية إثراء الحياة 
   كتب مؤلفة من غير التدريس وترجمات وإنشاء أو المشاركة في مجالت علمية وبحثية

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

..........................................................................................................................   
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  المشروعات 
  .................................................................................)أو المهمة ( اسم المشروع 

  .................................الجهةالممولة ......................................................الجهة المنفذة

   ......................قيمة التـمويل   .....................................................)المهمة ( مدة المشروع 

  ) أو المهمة ( األهداف الرئيسية للمشروع 

1( ...........................................................................................................  

2( ........................................................................................................... 

3( ........................................................................................................... 

4( ........................................................................................................... 

5( ........................................................................................................... 

  ..............................................................................................المجموعة المستهدفة

  ..........................................................................اشرينعدد المستفيدين المباشرين وغير المب

  )المهمة ( المجتمع والبيئة من المشروع / الكلية / مؤشرات كمية ونوعية عن العائد على الجامعة 

1( ...........................................................................................................  

2( ...........................................................................................................  

3( ........................................................................................................... 

  ............................................................................................... على الجائزة دور المتقدم للحصول

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

 الطالبية  الوظائف  القيادية واألنشطة  

       مـن       

 إلى
 أو النشاط/ الوظيفة

 توصيف النشاط
  جهة العمل

     
     
     
     
     
     
     

 ارج الجامعةيتم تسجيل الوظائف القيادية داخل وخ  

  ًيتم ترتيب الوظائف القيادية تنازليا  
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 التقدير العلمي والقومي 

 
 .......................................................................................الجــوائز العلميــة 

 .....................................................................................جائزة الدولة التقديرية 

  .................................................................................جائزة الدولة التشجيعية

  ...................................................................................... براءة االختـــراع

  ........................................................................................ياشين األوسمــة والن

  

  

  يعتمد                                                                                      

  عميد الكلية/ د.ا                                                                                
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   الوادى الجدیدإلحدى جوائز جامعة نموذج تقییم 
  

  ....................................................................................................: اسم المرشح

  ............................................: الكلیة
  

  ..................................................  :القسم

  .................................  :التخصص العام
  ................................... :  الدقیق التخصص

  : ...........................................اسم الجائزة 

    ...............................: المتقدم لھا الجائزةمجال 

  قییم تفصیلي بالدرجاتت

  المؤشر  م
الدرجة 

  الكلیة
الدرجة 
  الُمعطاه

  حظاتمال  النسبھ

        50   العلمي النشر  1

        10  للمرشح (Total Citation)الستشھادات ا  2

المشاركة في مؤتمرات أو ندوات علمیة ذات   3
ي قیمة علمیة وأكادیمیة علي المستوي الدول

مشاركا ببحث أو (أو اإلقلیمي أو المحلي 
  )متحدثا رئیسیا في المؤتمر

10        

الحصول علي منح بحثیة أو تمویل خارجي   4
لألبحاث أو المشاركة في أبحاث مشتركة مع 

  جامعات أو مراكز بحثیة معروفة
5        

تقییم اإلنتاج العلمي لباحثین  ضمن إجراءات   5
ث ودراسات لجان الترقیات  أو تحكیم بحو

للنشر في مجالت علمیة محكمة، أو عضویة 
  ھیئة تحریر مجالت علمیة مرموقة

10        

المشاركة في بناء جیل من الباحثین من خالل   6
تعدد اإلشراف علي رسائل علمیة، أو إنشاء 

مجموعات بحثیة وأن یكون صاحب مدرسة أو 
  رؤیة ممیزة في مجال تخصصھ

10        

و ترجمة كتب مرجعیة المشاركة في تألیف أ  7
منشورة علي نطاق واسع من قبل الباحثین 

  والمھتمین بمجال التخصص من المھنیین
5        

        100  الدرجة اجمالي

لدیھ براءة اختراع أو حائز  تولى أحد المناصب اإلداریة أو العامة ومن لمن األفضلیة تكون الدرجة اجمالي في المساواة حالة في
  .ھیئات أو مؤسساتعلي جوائز علمیة من 

  ......................................................./ د .أ: اسم المحكم
  

  :التوقیع

  

  


