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 ( 1مادة ) 

 متنح جامعة املنصورة اجلوائز التالية :ـ 

 جوائز اجلامعة أ وال :

 جائزة اجلامعة التقديرية .1

بداع العلمي .2  جائزة االإ

 العلمي جائزة التفوق .3

 جائزة اجلامعة التشجيعية  .4

 جائزة أ حسن الرسائل دلرجيت املاجس تري وادلكتوراه . .5

 جائزة أ حسن حبث لش باب الباحثني حتت سن ال ربعني .  .6

نسانية .  .7  جائزة أ حسن حبث للعلوم االإ

 نرش ادلوىل جبامعة املنصورة .ال  ىف ستشهادمعدل لال جائزة أ عىل .8

 حوافز النرش العلمي . اثنيا :

 جوائز براءات الاخرتاع .   اثلثا :

ـــــاء جوائز أ و  قرير حوافز أ  را ىف خماالت  تلفة ةجلامعة بقرار من خملم اجلامعة بناء عىل   نش وجيوز اإ

 اقرتاح خملم ادلراسات العليا والبحوث .

 ( 2مادة ) 

ــادة ال وىل مــن  ــ ه ــا اجلــوائز املنصــوو علنــا ةمل ــن خــالل مزحه ــة املنصــورة م الالحئــة  هتــدج جامع

 اىل حتقيق ال  داج التالية :ـ

 قدير دور أ بناء ا من ال ســــا  ة النااني ملا قدموه من خدمة للعجمل واوما وما أ  روا بع العملية التعلمية من   .1

نشاء مدارس علمية أ دت اإىل خترج أ جيال من الباحثني واملتعلمني .   حبوث وخربات دلورمه املمزي يف اإ

نشاء مدارس حبثية جديدة .  .2  حتفزي وتكرمي أ عضاء  يئة التدريم اذلين هلم دور ممزي ىف رفعة اجلامعة واإ

حتفزي أ عضــاء  يئة التدريم اذلين حصــلوا عىل ال ســ تاذية لب ل املزيد من اجلهد والعجماء يف خمال البحث   .3

 العلمي وخدمة اوما . 

بداع يف البحث العلمي من خالل رس  .4  ائل املاجس تري وادلكتوراه اليت متنحها اجلامعة س نواي.تشجيا االإ

 تشجيا النرش العلمي وثقافة التسجيل كرباءات اخرتاع .   .5



العمل عىل رفا ماكنة اجلامعة العلمية وحتقيق مراكز متقدمة  ىف التصـــــنيا بني اجلامعات داخليا ل واقلميا   .6

 وعامليا  .

 أ وال  : جوائز اجلامعة

 قمة اجلائزة عدد ال حباث وائزعدد اجل امس اجلائزة

ج. وميكن  100000  10:  7 5 التقديرية

  قس مها 

ج. وجيوز  60000  8:  5 5 االإبداع العلمى

  قس مها

 ج.  50000  8:  5 7 التفوق العلمى

 ج.  25000  8:  5  23 التشجيعية

أ حسن حبث لش باب 

الباحثني حتت سن 

 ال ربعني

3 

 خمال العلوم الجمبية 

 خمال العلوم ال ساس ية 

 خمال العلوم الانسانية 

 للك خمال ج.  20000 1

أ حسن حبث ىف خمال 

 العلوم الانسانية

 ج.  15000 1 1

 ج.  60000 جائزة أ عىل معدل لالستشهاد ىف النرش ادلويل جبامعة املنصورة

أ حسن الرسائل دلرجة 

 ادلكتوراه

حبث منشورين  2+ رساةل  25

 ىف خمةل دولية حممكة 

 ج.  10500

أ حسن الرسائل دلرجة 

 املاجس تري

حبث  2+  رساةل  25

منشورين ىف خمةل دولية 

 حممكة

 ج.  7500

 أ حاكم عامة )  مت مراعاة ال حاكم التالية ىف مجيا جوائز اجلامعة ( : 

جيوز ملن س بق هل احلصول عيل اجلائزة الرتحش الجيوز ترش يح خشص واحد عيل جائز ني يف نفم العام كام ال  .1

ال بعد مرور مخم س نوات من اترخي احلصول علنا لها مرة أ  را  . اإ

ـــــ نوات من اترخي  وقيا  .2 ال جيوز ملن وقا عليع جزاىئ التنبيع واللوم التقدم لنيل اجلائزة وذكل ملدة ثالث س

لغاء اجلزاء أ و حموه اجلزاء وتزداد املدة مخلم ســـــ نوات ملن وقا عليع جزاء أ  ر ل ل  ذكل ما مل يكن قد مت اإ

 أ و حسبع . 



رتاكب جرمية الرسقة العلمية التقدم لنيل اجلائزة .  .3  ال جيوز ملن ثبت ىف حقة اإ

حيظر ترحش  القيادات اجلامعية )رئيم اجلامعة ل نواب رئيم اجلامعة ل معداء اللكيات ووالكهئم أ ثناء  ولنم  .4

دارية(  لنيل   اجلائزة  .مزاصهبم االإ

ال  دخل ملخصـات ال حباث يف التقي  وال جيوز مزح اجلائزة ل ك  من مرحش يف التخصـص الواحد وال جيوز  .5

ضافة ل حباث جديدة .   التقدم للجائزة أ ك  من مرة بنفم ال حباث بدون اإ

جراءات الرتحش لاكفة اجلوائز  :  اإ

 ا للتايل :ما مراعاة الاجراءات اخلاصة بلك جائزة يمت الرتحش وفق

ســــتيفاء البياوت ال  دميية وذكل  .1 وفقا يقوم املرحش ةســــتيفاء النيوذجني )أ ( ل) ب( عىل شــــ بكة اجلامعة بعد اإ

 ةالغضافة لالىت : للعنارص املدرجة ةلامنذج 

 ورقية من ال حباث املقدمة والســـرية اذلا ية والنيوذجني ) أ  ( ل ) ب ( بعد التوقيا ة( نســـ  1 دد )ع -

( موحضا  اا قامئة ةلبحوث PDF( حتتوا عىل نس ة من ال حباث )C.Dاإسجموانة مدخمة ) لوالاعامتد 

املقدمة للجائزة عىل ان  تضمن )عنوان البحث ــــ امس اوةل ــــ اترخي النرش  ــــ أ سامء املشاركني ونس بة 

ة أ عضاء  يئة ويس تثىن الساد (Citationـــ   H.indexاوةل ـــ  IFمشاركة ل مهنم ىف البحث ـــ 

 ( .  citation & H-indexالتدريم بلكيات العلوم الانسانية من 

 (جائزة اجلامعة التقديرية1) 

 ( :  3مادة ) 

أ لا جزيع(  مائةجزيع )  100000متنح جامعة املنصــورة عدد مخم جوائز  قديرية للســادة ال ســا  ة قمة ل مهنا 

 وشهادة  قدير للحاصل علنا وجيوز  قس مها بني عضوين ىف حاةل التساوا ىف التقديرات .  

 (4مادة )

 يمت مزح اجلائزة ىف اواالت اال ية :

  . خمال العلوم ال ساس ية 
  . خمال العلوم الجمبية والصيدلية 

  . خمال العلوم البيجمرية والزراعية 

 ضيات واحلاس بات . خمال العلوم الهندس ية والراي 

  . نسانية والفزون وال داب  خمال العلوم االإ

 ( :5مادة )

 رشوط التقدم



س تاذ(  جبامعة املنصورة  .1 قبل التقدم للجائزة ةلنس بة  أ ن يكون املرحش  قد أ مىض عرش س نوات بدرجة ) أ 

سابقة عىل  ومن س نوات ال خرية ال س بة لالس تاذ املتفرغل وأ ن تكون مدة امخلم  اترخي الاحاةل للمعاش ةلن

 فامي عدا الايفاد ىف هممة قومية . يت بصفة متصةل جبامعة املنصورة  الرتش يح او الاحاةل للمعاش قد قض 

علميــة  أ و دورات  دريبيــة او وىف مجيــا ال حــوال اليــمت  صــم املــدد الــر حصــل فنــا املــرحش عــىل همــامت  ** 

 مؤمترات علمية من مدة امخلم س نوات ل برشط أ ال جتاوز   ه املدد ىف مجموعها مدة عام. 

ـــــاس مجمل ال   ٌمنح اجلا .2 وما يقوم بع ويقدمع عضـــــو  يئة التدريم يف ل اواالت ذات  حباثئزة عيل أ س

 العالقة بتحقيق رساةل اجلامعة حيث يكون :

 0صاحب مدرسة علمية  -أ

  –صــــاحب نشــــاط يزي يف اللكية أ و اجلامعة مثل ) املشــــاركة يف الندوات واملؤمترات ا لية وادلولية  -ب

عضــوية مجعيات  –ترمجة  –كتب علمية غري مدرســ ية  -حتك  ال حباث –الارشاج عيل الرســائل العلمية 

 0(0اخل000نشاط طاليب  –مزاقشة الرسائل  –علمية 

لميا يزيا  ومنشورا  يف خمالت علمية عاملية مفهرسة أ و حملية حممكة و فضل ال حباث أ ن يكون للمرحش انتاجاَ ع ـــ 3

 املنشورة يف اوالت العاملية. 

 
 (   6مادة )

جراءات الرتحش :    اإ

يمت التقدم بعدد من ال حباث العلمية املنشورة يف خمالت عاملية ُمحمكة حبد أ قيص عرشة أ حباث وحبد أ دين س بعة ** 

و ةلنســـ بة لا حباث املنشـــورة ةللغة العربية يف دورايت ل يشـــرتط أ ن تكون منشـــورة يف دورايت علمية أ حباث 

 ُمحمكة 

بداع العلمي 2)  (جائزة اجلامعة لالإ

 ( 7مادة )

بداع العلمي للســـادة أ عضـــاء  جزيع )  60000 يئة التدريم وقمة ل مهنا متنح جامعة املنصـــورة مخم جوائز لالإ

 أ لا جزيع ( وشهادة  قدير وجيوز  قس مها .  س تون

 (8مادة )

 اع العلمى ىف اواالت اال ية :  ُمنح جائزة  الابد



 خمال العلوم ال ساس ية .1

 خمال العلوم الجمبية والصيدلية .  .2

 خمال العلوم البيجمرية والزراعية .  .3

 واحلاس بات .  والرايضيات خمال العلوم الهندس ية .4

نسانية والفزون وال داب .  .5  خمال العلوم االإ

 (  9مادة ) 

 رشوط التقدم 

 0أ ن يكون املرحش من السادة أ عضاء  يئة التدريم   .1

ويشرتط أ ن يكون املتقدم لنيل اجلائزة قد اعمد مهنجية مبتكرة أ و دليع رؤية واحضة ورساةل  فيد اوما  .2

والقابلية للتجمبيق أ و أ ن يكون قد  قدم برباءة اخرتاع لفكرة واجلامعة  تســـــم أ حباثع ةجلدية والابتاكر 

   جديدة .

ال بعد مرور مخم س نوات  .3  ال جيوز ملن س بق هل احلصول عىل اجلائزة الرتحش لها مرة أ  را اإ

 (  10مادة ) 

جراءات الرتحش :     اإ

مهنا عىل ال قل تكون  4أ حباث  5أ حباث وحبد أ دىن  8قىص دد من ال حباث املنشورة  حبد أ  يقدم املرحش للجائزة ع** 

 .س نوات عند التقدم  5منشورة ىف خمالت علمية دولية حممكة عىل أ ال مير عىل نرش ا أ ك  من 

 ( جائزة اجلامعة للتفوق العلمي 3) 

 ( 11مادة )

جزيع  50000ة ( ســ بعة  جوائز للتفوق العلمي للســادة ال ســا  ة قمة ل جائز 7متنح جامعة املنصــورة ) 

 الا جزيع ( وشهادة  قدير .  ون)مخس

 ( :  12مادة ) 

  ( 2خمال العلوم ال ساس ية  .) جائزة 

  ( 2خمال العلوم الجمبية والصيدلية  .) جائزة 

  ( 1خمال العلوم البيجمرية والزراعية  .) جائزة 



 (.   جائزة  1)  الرايضيات واحلاس باتال العلوم الهندس ية و خم 

  ( نسانية والفزون وال داب  جائزة (. 1خمال العلوم االإ

 (  13مادة ) 

 رشوط التقدم 

اترخي موافقة خملم  منأ ن يكون املرحش بدرجة أ س تاذ عامل أ و متفرغ  ل أ مىض مخم س نوات يف وظيفة أ س تاذ ** 

 اللكية عيل الرتش يح أ و قبل الاحاةل عىل املعاش .

جراءات الرتحش   اإ

عىل أ ال مير أ حباث  5أ دىن  أ حباث وحبد 8من ال حباث العلمية املنشورة مبجالت عاملية حبد أ قىص  يتقدم املرحش  بعدد

 .س نوات عند التقدم  5عىل نرش ا أ ك  من 

 

 ( جائزة اجلامعة التشجيعية4)

 (  15مادة ) 

ــــورة عدد )  التالية  ) الجمب ل ( للك لكية من اللكيات ائزةج2جائزة موزعة  لتاىل عدد ) (  23متنح جامعة املنص

 العلوم ل الزراعة ل الهندسة ل الصيدةل ( وعدد جائزة واحدة لبايق لكيات اجلامعة .

 وشهادة  قدير .  الا ومخسامئة جزيع ( ج. ) مخسة وعرشون 25000 قمة ل جائزة 

 (  16مادة ) 

 رشوط التقدم : 

 عام .  40ال يتجاوز معر املتقدم للجائزة أ   .1

ملن س بق هل احلصول عىل جائزة اجلامعة  زة ل ك  من مرحش يف التخصص الواحد وال جيوزال جيوز مزح اجلائ .2

ال بعد ميض مخم س نوات    التشجيعية الرتحش لها مرة أ  را اإ

 ( 17مادة ) 

جراءات الرتحش :   اإ

 .أ حباث  مخسةأ حباث حبد أ قىص وحبد أ دىن  مثانية دديمت التقدم للجائزة بع** 

 

 

 



 ل حسن الرسائل( جائزة اجلامعة 5)

 دلرجر ادلكتوراه واملاجس تري

 ( 18مادة ) 

ــ ــنح للســادة مع ــدد ا مت ــدريم وع ــة الت ــوراه و 25اوين أ عضــاء  يئ ــائزة لتكت ــائزة للامجســ تري  25ج ج

( جــائزة لــلك مــن لكيــات ) الهندســة ل الجمــب ل الصــيدةل ل الزراعــة ل العلــوم ل  2 صــص مهنــا عــدد ) 

 زة واحدة للك من ةيق لكيات اجلامعة بجمريقة  نافس ية . الجمب البيجمري ل طب ال س نان( وجائ

 

 (  19مادة ) 

 قمة اجلائزة 

ـة أ الج ومخســامئة جزيع ( جزيع 10500أ حســن الرســائل دلرجة ادلكتوراه  .1  2يف حاةل نرشــ عدد  ) عرشـ

حبث ) كحد ادىن ( ىف خمالت حممكة مفهرســـــة دولية وذات معامل  ىف ثري ىف حاةل التخصـــــصـــــات للعلوم 

 ساس ية والتجمبيقية وخمالت مفهرسة حممكة ىف حاةل العلوم الانسانية والاجامتعية ةللغة العربية . ال  

يف حاةل نرش عدد حبثني  ) س بعة أ الج ومخسامئة جزيع ( جزيع 7500أ حسن الرسائل دلرجة املاجس تري  .2

) كحد أ دىن ( ىف خمالت حممكة مفهرســـة وذات معامل  ىف ثري ىف حاةل التخصـــصـــات للعلوم ال ســـاســـ ية 

 والتجمبيقية وخمالت مفهرسة حممكة ىف حاةل العلوم الانسانية والاجامتعية ةللغة العربية 

 ( 20مادة ) 

 رشوط التقدم 

 ة عن الرساةل املقدمة . أ ال يكون س بق للمرحش احلصول عيل أ ية جائز  .1

ماجســـ تري ( أ ك  من ســـ نتني من اترخي موافقة خملم  –أ ال يكون قد ميضـــ عيل مزح ادلرجة ) دكتوراة  .2

 اللكية عيل التخصصات . 

  قترص اجلوائز عيل معاوين أ عضاء  يئة التدريم ةجلامعة .  .3

 (  21مادة ) 

جراءات الرتحش :   اإ

 . ** يمت التقدم للجائزة وفقا للمعايري املجملوبة 

 



 ( 22مادة ) 

نتاج العلمي للمرحش :   حفص االإ

وفقا لالس امترات الس يد أ .د. / وئب رئيم اجلامعة للسادة املرحشني من قبل جلنة يشلكها  ال حباثيمت  قي   .1

 املعدة ذلكل . 

 ج. للك عضو .  500أ عضاء جلنة حتك  اجلوائز ماكفىف ة فدر ا يرصج للسادة  .2

 

( جائزة أ حسن حبث لش باب الباحثني حتت سن ال ربعني جبامعة املنصورة وذكل لتشجيا ش باب الباحثني  6) 

 عىل النرش ادلوري ورفا  صنيا اجلامعة

 ــــــــــــــ

 (  23مادة ) 

 علمي ىف اواالت التالية :  جوائز ل حسن حبث 3متنح جامعة املنصورة عدد 

  . خمال العلوم الجمبية 

  . خمال العلوم ال ساس ية 

  . خمال العلوم الانسانية 

 (  24مادة ) 

 ** معايري التقي  : 

 ـ متنح اجلائزة لبحث واحد فقط . 1

 عاىل  بعا للتخصص . IFولها   Scopusـ يكون منشور مبجةل معرتج اا ومسجةل عىل 2

 . قمة علمية ويفضل أ ن يكون هل بعد  جمبيقىـ البحث ذو 3

 ـ عىل أ ال يكون س بق هل احلصول عىل اجلائزة عن ذات البحث .4

 س نوات .  5ـ أ ن ال تزيد املدة املنقضية من اترخي نرش البحث عن 5

 (  25مادة ) 

 ** رشوط التقدم : 

 عام وقت التقدم للجائزة . 40ـ معر الباحث أ قل من 1

 كني ىف البحث املقدم للجائزة للباحث ليتقدم للجائزة . ـ موافقة املشار 2

 ـ ال جيوز التقدم ةلبحث أ ك  من مرة لنفم اجلائزة .3

 جزنا مرصاي ( .  عرشون أ لا) للك خمال من اجلاالت املشار الناجزيع مرصا  20000ـ قمة اجلائزة 4

 ـ يفضل من  و عىل رأ س العمل . 5

 

 



 وم الانسانية( جائزة أ حسن حبث للعل 7) 

 ــــــــــــــ

 (  26مادة ) 

 ** معايري التقي  : 

 ـ متنح اجلائزة لبحث واحد فقط . 1

ما اعتبار ذكل عنرص متزي عاىل  بعا للتخصص  IFولها   Scopusـ يكون منشور مبجةل معرتج اا ومسجةل عىل 2

 .للكيات العلوم الانسانية 

 اجلائزة عن ذات البحث .ـ عىل أ ال يكون س بق هل احلصول عىل 3

 س نوات .  5ـ أ ن ال تزيد املدة املنقضية من اترخي نرش البحث عن 4

 

 (  27مادة ) 

 ** رشوط التقدم : 

 ـ موافقة املشاركني ىف البحث املقدم للجائزة للباحث ليتقدم للجائزة . 1

 ـ ال جيوز التقدم ةلبحث أ ك  من مرة لنفم اجلائزة .2

 عرش أ الج جزنا مرصاي ( . مخسة جزيع مرصا )  15000ـ قمة اجلائزة 3

 ـ يفضل من  و عىل رأ س العمل . 4

 

 ستشهاد ىف النرش ادلوىل جبامعة املنصورةىل معدل لال( جائزة أ ع 8) 

 ــــــــــــــــ

 ( :  28مادة ) 

 ** معايري التقي  : 

ـــــتشـــــهاد  -1 عىل أ ن يســـــ تثىن مهنا   Scopusطبقا ملوقا   number of citationsعدد مرات الاس

 الاستشهاد الشخىص .

 . H Index  بني اثنني من الباحثني أ و أ ك  متنح اجلائزة للباحث احلاصل عىل  تساواال ىف حاةل  -2

 ( :  29مادة ) 

 ** رشوط التقدم : 

 جزيع ) س تون أ لا جزيع ( .  60000ـ قمة اجلائزة 1

 اجلامعة مبعرفة اجلامعة ل عام .ـ يمت ا تيار احلاصل عىل أ عىل معدل استشهاد ىف 2

 

 



 (  30مادة ) 

 ا تيار الفائزين جلوائز اجلامعة

  عرض النتاجئ الر  قدهما اللجنة املشلكة للتقي  عىل خملم اجلامعة لالعامتد واملوافقة .  .1

) جلوائز اجلامعة التقديرية والابداع العلمى والتفوق العلمى والتشـــــجيعية  %75يكون احلد ال دىن للمنح  .2

 وأ حسن الرسائل دلرجر ادلكتوراه واملاجس تري ( أ و ما يراه خملم اجلامعة . 

 

 العلميالنرش  حوافزجوائز 

 (  31مادة ) 

 أ حاكم عامة للتقدم جلوائز حوافز النرش العلمى

لكرتونيا  .1 وقا اخملصص ذلكل من خالل البياوت ال  دميية عىل امليمت التقدم جلوائز حوافز النرش العلمي اإ

 لعضو  يئة التدريم . 

  ذكر امس جامعة املنصورة ةلبحث املنشور وتستبعد البحوث اليت ال حتمل امس جامعة املنصورة  .2

رســـال الصـــفحة ال وىل من البحث  .3 لكرتونيا الصـــفحة اخلاصـــة بىف حدث )يراعى عند التقدم اإ  IFاملنشـــور اإ

Hindex   ـCitation)   لكرتونيا حدا خمالت اخلاو ةوةل املنشور اا البحث اإ )  ISIعىل أ ن تكون اإ

international scientific index ) . 

قرار للمتقدم ةلبحث بصحة البياوت امل كورة ما حتديد الباحث الرئييس .4  يمت معل منوذج اإ

بىف حباث ومعارين ةدلاخل أ و ةخلارج  مت معاملهتم ك ســـ تاذ  من جامعة املنصـــورة  قدمنيتةلنســـ بة للســـادة امل  .5

 عامل داخل اجلامعة.

 % من قمة البحث املشرتك ما أ جانب للمرصيني املشاركني من جامعة املنصورة .  50يمت مزح  .6

ردا ما أ جانب ) ال جزىب أ و من خارج اجلامعة جيوز مزح حافز النرش  مال لعضو  يئة التدريم املشارك مزف .7

ذا  ن امس العضو  و ال ول ىف البحث املنشور.   ( اإ

ية  وريا قمة املاكفىف ة عيل الســـــادة  .8 فائز ةمس املتقدم للبحث وعليع  قا مســـــ ئول يمت رصج قمة البحث ال

 .املشاركني يف البحث 

لغاء اجلائزة ىف حاةل فوز البحث .  يراعى عدم التقدم ةلبحث من أ ك  من مشارك حر ال  مت .9  اإ



 ( 32مادة ) 

العلمى وقمهتا املالية ل عضاء  يئة التدريم ومعاوننم جبامعة املنصورة للك حبث يمت  افز النرشو  ُمنح جائزة ح

 نرشه يف اوالت العلمية العاملية للتخصصات التجمبيقية وذكل عىل النحو التايل : 

ـه يف خمـــالت ) مائـــةجزيـــع ) 100000مبلـــ   (1  Nature orأ لـــا جزيـــع( للبحـــث اذلي يـــمت نرشــ

Science humanities or )للعلوم الانسانية. 

ــا لتقســ   اوــالت  (2 ــة وفق ــوم ال ساســ ية والتجمبيقي ــمت  قســ   جــوائز حــوافز النرشــ العلمــى ىف خمــال العل ي

ىل مس توايت  لتاىل :   اإ

 اجلائزة مس توا اوةل

Q1 15000  

Q2 12000 

Q3 9000 

Q4 6000 

 . Scopusعىل أ ن تكون مجيا ال حباث مسجةل عىل موقا 

ل  Q3ل  Q2ل  Q1ويعفــى مـــن حفـــص الاكا ـــة ال  دمييــة ال حبـــاث املنشـــورة ىف خمـــالت ذات املســـ توا 

Q4  س نة نرش البحث . وذكل ىف  

ـــة (  ـــوم ال ساســـ ية والتجمبيقي ـية للعل  صـــنا ال حبـــاث املنشـــورة ىف خمـــةل جامعـــة املنصـــورة ) اوـــةل املرصــ

EJBAS التابعــــة دلار النرشــــ  الســــ يفريELSEVIER  (Q4  ومتــــنح جــــائزة ماليــــة قــــدر ا )6000 

 جزيع . 

 : ىت لا  ج. (   3000) جزنا  ثالثة أ الج مت مزح ماكفىف ت مالية قدر ا ي (3

Case report – review article – Essay 

 .  Scopusعىل أ ن تكون مسجةل عىل موقا ىف خمالت علمية عاملية ذات معامل  ىف ثري  ةملنشورا 

 ( 33مادة )

رشه يف اوالت العلمية مت  (أ) صورة للك حبث يمت ن نح ماكفىف ة مالية ل عضاء  يئة التدريم ومعاوننم جبامعة املن

نسانية والاجامتعية وذكل عىل النحو التايل :   العاملية للتخصصات االإ

أ الج جزيع ( للبحث اذلي يمت نرشه يف خمالت علمية عاملية واليت مخسة عرش جزيع )  15000مبل  

  .  Scopusومسجةل مبوقا لها معامل  ىف ثري 



سانية والاجامتعية  (ب) ن متنح ماكفىف ة مالية ل عضاء  يئة التدريم ومعاوننم جبامعة املنصورة للك حبث للعلوم االإ

ا ىف ثالث مس توايت )أ  ل ب ل ج( وحتدد ماكفىف ة بتصنيا اوالت العلمية ا لية املتخصصة وتر يهبا  نازلي

 هلم عىل النحو التايل : 

 أ الج جزيع( .  مخسةجزيع ) 5000املس توا ال عىل ) أ  ( وقدر ا  اتمتنح ماكفىف ة مالية للمجالت ذ .1

 أ الج جزيع( .  أ ربعةجزيع )4000املس توا املتوسط ) ب( قدر ا  اتمتنح ماكفىف ة مالية للمجالت ذ .2

 جزيع ( . ثالثة أ الججزيع )  3000املس توا ) ج ( قدر ا  اتمالية للمجالت ذمتنح ماكفىف ة  .3

 براءات الاخرتاع 

 

 ( 34مادة ) 

 . دمع اجلامعة لتاكليا التقدم لرباءة الاخرتاع حمليا  أ و دوليا  خالل العام التاىل  فقط للموافقة عىل الالحئةيمت 

ــول عىل براءة اخرتاع خالل ال ربعة  15000مزح الرباءات املمنوحة حمليا  ماكفىف ة قدر ا  .1 ـط احلص جزيع برشـ

 أ عوام السابقة .

ـط احلصــول عىل براءة اخرتاع خالل ال ربعة  30000مزح الرباءات املمنوحة دوليا  ماكفىف ة قدر ا  .2 جزيع برشـ

 أ عوام السابقة

 ( معايري  قي  جوائز اجلامعة  35مادة ) 

 . الامنذج املرفقة ا ه الالحئة  عىل ش بكة اجلامعة ىف شلك يمت  قي  اجلوائز وفقا ملعايري موضوعة** 
 

 


