إستمارة طلب التقدم لجوائز جامعة طنطا
(التشجيعية – التقديرية – التميزفى األداء الجامعى)
(نموذج 1ج)
(طبقا لقرارمجلس الجامعة بجلسته في )2020/11/30
 -1بيانات املتقدم:
االسم:
القسم:

الكلية:

الدرجة العلمية (أستاذ  -أستاذ مساعد  -مدرس):
الوظيفة الحالية:

صورة

تاريخ الحصول على الدرجة:
البريد اإللكترونى:
املحمول:

التليفون:

 -2نوع الجائزة :
-1الجائزة التشجيعية
 -2الجائزة التقديرية
 -3جائزة التميز

 -3مجال الجائزة :
 -1العلوم األساسية (العلوم)
 -2العلوم الطبية (الطب – طب األسنان – الصيدلة – التمريض)
 -3العلوم الزراعية
 -4العلوم الهندسية
 -5االجتماعية واالنسانية (اآلداب – الحقوق)
 -6العلوم التربوية (التربية – التربية الرياضية – التربية النوعية)
 -7العلوم التجارية

-4املخرجات البحثية :
عدد األبحاث
املنشورة
محلى

دولى

معامل  H-indexملجمل اإلنتاج
العلمي من موقع Scopus
(يرفق املتقدم صورة من موقعه
الشخص ي علي )Scopus

عدد اإلشارات املرجعية Citations
ملجمل اإلنتاج العلمي من موقع
Scopus
(يرفق املتقدم صورة من موقعه
الشخص ي علي )Scopus
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عدد الفصول
املنشورة فى
الكتب في دور
النشر الدولية

عدد الكتب
دور
عدد الرسائل العلمية التي
املنشورة في
النشر الدولية أشرف عليها املتقدم
(ماجستير – دكتوراه)
بدون كتب
التدريس

 -5الجوائز العلمية السابقة :
م

مجال الجائزة

اسم البلد

اسم الجائزة

عام الحصول عليها

1
2
3

• ال تعد مكافآت الجامعة للنشر الدولي واملنح البحثية للحصول علي ا لدكتوراة واملهمات العلمية ضمن الجوائز العلمية

 -6املشروعات البحثية
م

عنوان املشروع

دوراملتقدم فى املشروع

الجهة املانحة

الفترة الزمنية

1
2

-7قائمة البحوث الخمسة املنشورة املقدمة للجائزة :
1
2
3
4
5

إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
أقر أنا أن املعلومات املوجودة فى استمارة طلب التقدم للجائزة صحيحة وكاملة على مسئوليتى الشخصية
اسم املتقدم للجائزة:
التوقيع:
/
التاريخ/ :
ملحوظة هامة :ال يتطلب التقدم لجوائز الجامعة ترشيحا من مجالس األقسام والكليات ولكن البد أن تعتمد إستمارة طلب
التقدم للجائزة من ا.د .عميد الكلية ويرفق بها األوراق واإلقرارات التالية:
األوراق املطلوبة للتقدم لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والتميزفي األداء الجامعي
 .1إستمارة طلب التقدم للجائزة معتمدة من الكلية.
 .2صورتان فوتوغرافيتان حديثتان.
 .3بيان حالة متضمنا بيان بالتدرج العلمي والوظيفي معتمدا من الكلية.
 .4عدد ( )4ملفات متضمنة :
 −قائمة بالبحوث الخمسة املقدمة للحصول علي الجائزة (وتشمل على عناوين البحوث املنشورة وتاريخ ومكان النشر).
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 −نبذة مختصرة عن كل بحث من البحوث الخمسة املقدمة للحصول علي الجائزة يوضح فيها املتقدم نواحي االبتكار واإلفادة
منه في ميدان التطبيق العلمي والعملي.
 −صورة من املوقع الشخص ى للمتقدم على سكوبس ( )Scopusموضحا به م ـع ـام ــل  H-indexواإلشارات املرجعية Citations
ومرفق بها إقرار بصحة هذه البيانات من املتقدم ومعتمدا من أ.د .عميد الكلية.
 −قائمة بمجمل اإلنتاج العلمي للمتقدم.
 −قائمة بالجوائز العلمية التي حصل عليها املتقدم معتمدة من الكلية مع تقديم كل ما يثبت الحصول عليها.
 −قائمة باملجالت العلمية الدولية التي شارك املتقدم بتحكيم أبحاث علمية بها معتمدة من الكلية وتقديم ما يثبت ذلك.
 −قائمة اإلشراف على الرسائل العلمية التي منحت وكذلك الجارية معتمدة من الكلية.
 −قائمة املشروعات البحثية التي شارك فيها املتقدم وان يكون دور املتقدم فيها واضحا.
 −قائمة باملؤتمرات العلمية التي شارك فيها املتقدم بتقديم أبحاث بها مع تقديم ما يثبت ذلك.
 −قائمة باالشتراك في أسر تحرير مجالت (دوريات) علمية مفهرسة مدرجة في قاعدة بيانات  Scopusفقط مع تقديم ما يثبت
ذلك.
 −بيان بعضوية اللجان واملجالس والجمعيات العلمية مع تقديم ما يثبت ذلك.
 −األنشطة التي تمت بهدف تطوير العملية التعليمية والبحثية باإلضافة إلى الكتب واألعمال واملؤلفات التعليمية املتعددة.
 −األنشطة التي تمت بهدف تنمية املجتمع والبيئة.
 −مجمل اآلداء فى مجال التدريس واألنشطة التدريسية (للمتقدمين للجوائز التقديرية والتميز في األداء الجامعي فقط).
 −سجل الوظائف القيادية إن وجد (للمتقدمين للجوائز التقديرية والتميز في األداء الجامعي فقط).
 -5مراجعة امللفات من قبل لجنة الجوائز.

االقرارات املطلوبة للتقدم للجوائز:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

تقديم إقرار معتمد من الكلية بأن يكون املتقدم للجائزة حسن السمعة ،محمود السيرة ،ملتزما في أداء عمله ومسلكه ،طوال
مدة ع مله بالجامعة باألخالقيات العلمية واملهنية ،ولم يصدر ضده حكم تأديبي نهائي ،ولم يوقع عليه أية أى عقوبات أو جزاءات
بمختلف أنواعها أو محال للتحقيق أثناء الخدمة ما لم يتم محوها ،وال صدر قرار بفصله من الجامعة  -وال من سبق وتقدم
باستقالة من الجامعة ألى سبب من األسباب.
تقديم إقرار من املتقدم للجائزة ومعتمد ومختوم من أ.د  /عميد الكلية بأن يكون اإلنتاج العلمي للمتقدم إنتاجا رفيعا مبتكرا
غير مستقى جزئيا أو كليا من رسائل املاجستير أو الدكتوراه التي حصل عليها املتقدم و أال يكون قد سبق التقدم به لنيل جوائز
أخرى من داخل أو خارج الجامعة ولم يتقدم به للترقية لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ.
تقديم إقرار من املتقدم للجائزة ومعتمد ومختوم من أ.د  /عميد الكلية بأال يكون املتقدم قد رسب عند التقدم للترقية لدرجة
أستاذ مساعد أو أستاذ بسبب عدم األمانة العلمية.
تقديم إقرار من املتقدم للجائزة ومعتمد ومختوم من أ.د  /عميد الكلية بأن املتقدم لم يتقدم ألكثر من جائزة في نفس الوقت
داخل الجامعة.
أن يقدم املتقدم للجائزة تقرير النقل العلمى  Plagiarismلكل بحث مقدم للجائزة ،على أن يكون مستخرج ومعتمد سواءا من
جامعة طنطا أو من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
تقديم إقرار من املتقدم للجائزة معتمد من أ.د  /عميد الكلية به بيانات م ـع ــام ــل  H-indexواإلشارات املرجعية Citations
الخاصه به ومرفق به صورة من موقع املتقدم الشخص ى على سكوبس ( )Scopusموضحا به م ـع ــام ــل  H-indexواإلشارات
املرجعية .Citations
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