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ئز    الن العلمى الدولى لجامعة الزقازيق تشجيعئحة جوا

  مقدمــة

ناصر عيعد احد أهم  والذي العلميتعمل جامعة الزقازيق جاهدة من أجل خدمة ورعاية البحث 

ها يها وطالبخريج والعملية األكاديمية وذلك من خالل  تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإثراء خبرات منتسبيها 

 لى كافةإذلك  فيومستندة  وإمكاناتهاعلى كل الخبرات العلمية والفكرية ألساتذتها  ذلك فيمعتمدة 

لعلمي، البحث االمستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية. وفي إطار التنافسية العالمية في مجاالت 

اقات فز طحوأخذت الجامعة على عاتقها التحديث المستمر ألنشطة البحث العلمي فقامت بتشجيع علمائها 

يادة لبحثية وزاعملية بال واالرتقاء العلميالسادة الباحثين بها إلثراء البحث العلمي بالجامعة  بهدف التميز 

  يا .ق دولالقدرة على المنافسة العالمية في مجاالت البحث العلمي مما يرفع مكانة  جامعة الزقازي

 

جامعة الزقازيق الذين يقومون بنشر  سوبيمنوفي هذا الشأن تم تخصيص مجموعة مكافآت للسادة        

فة علمية جديدة فى مجالت علمية دولية وكذلك كتب أو أجزاء من كتب لدي دور نشر معرو أبحاث

   .و الذي  يؤدى الى رفع تصنيف الجامعة الى المستوى العالميوالعالمية بسمعتها العالية 

  

ولي لنشر الدوالهيئة المعاونة على اريس أعضاء هيئة التد حفيزتوتشجيع وتهدف هذه الجوائز إلى 

ميع جك من ذل إتباعالتشجيع على المبادرة والحرص على ، ومن أجل اإلرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة

ك تزايد تل جامعةأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مما يحقق لهم وللجامعة حضوراً علميا عالمياً، وتأمل ال

  المنافسة واالتجاه نحو التميز.
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ول   الباب ا

  الن العلمى الدولى تشجيعجوائز 

أن  كمة على: هو نشر األبحاث العلمية بأحد المجالت العلمية الدولية المح الن الدولي  تعريف ) :١مادة (

  تكون :

          أو تصنيف ) Clarivate Analytics-JCR(منشورة في مجالت علمية مدرجة في تصنيف  -1

)SCImago Journal & Country Rank-SJR   ( 

علوم عي المنشورة في مجالت علمية تابعة للتصنيفات العالمية التي أقرتها الجامعة بالنسبة لقطا -2

 اإلنسانية واالجتماعية .

 جنبية.أ) صادر عن دار نشر دولية بلغة  Editمنشور في كتاب أو فصل في كتاب أو تحرير كتاب (  -3

 Scopusات الفصول المقدمه للحصول على الجائزه مدرجه بقاعدة بيانان تكون االبحاث او الكتب او  -4

 Web of Scienceاو   

ة لجامع)  First Affiliation ( إلى مرجعية الباحث البحث المنشور ان يكون قد أشير في -5

 سواء لبحث او كتاب او فصل من كتاب .  ٢٠٢٠عام وأن يكون قد تم النشر  الزقازيق

 راً علميا دوليا فال يتم قبوله وال يصرف عنه مكافآت نهائيا .يعد نش غير ما سبق ال -6

 

  :  جوائز الن العلمي : )٢مادة (

 للجامعة  تسبينهي جوائز مالية و/ أو شهادات تقدير تمنحها جامعة الزقازيق للباحثين العلميين من المن

  حسب ماورد من قواعد ضمن هذه الالئحة.
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  الجوائز - الباب الثاني

    Science –Nature بدوريتيالن  جائزة  :)٣ادة (م

 الذيزة المتقدم للجائللباحث ألف جنيها مصريا)  خمسون( مصريجنية  ٥٠٠٠٠تمنح جائزة قدرها   
ط أن تكون بشر( أو ما يعادلهما  Science أو Natureالعلمية في إحدى الدوريتين  أبحاثهقام بنشر أحد 

 حاث سبقلى أبكمقدمة لنشر بحوث أو المنشورة للتعليق ع معجال ارليست منشورة نشبحوثا كاملة و
   قة الزقازيلجامع) First Affiliationعلي ان يكون قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث ( )نشرها بالمجلة

 تمنح الجائزة كاملة )  Corresponding Authorللباحث ( -

  من قيمه الجائزة %٥٠ يحصل على  )  not Corresponding Author للباحث ( -

  ن وجدت).سبي (إوتحدد اللجنة الفنية للنشر العلمي الدوريات األخرى الدولية التي لها نفس الوزن الن
   Scopusاو  Web of Scienceويشترط ظهور البحث في قاعدة بيانات 

  الدوليالن  جائزة :)٤مادة (

جلة او دورية مقام بنشر بحثا من أبحاثه في ) إذا ١بالقيمة المحددة بالجدول رقم ( جائزةيمنح الباحث 
    SCImago Journal & Country Rank-SJRأو  Clarivate Analytics-JCR تظهر فى تصنيف 

ثناء التقديم أيحدده الباحث  الذيوفقا للتخصص  المجلةتقع فيه  الذي Qالجائزة حسب الربع  وتحدد قيمة

و  ٦ إلى ١لفئات الجوائز من    Web of Scienceات قاعدة بيان فيويشترط ظهور البحث  .للجائزة

Scopus  ة فئات المذكوروال يجوز التقدم بنفس البحث ألكثر من فئة من ال  ٩إلى  ٧لفئات الجوائز من
  .)١في جدول رقم (

  

  SJRو JCRجوائز األبحاث طبقا لتصنيف  مكافآت): ١جدول رقم (

  فئة
ها مبلغ المكافأة (جني

  )مصريا
  الجائزةمسوغات منح 

١  
١٥٠٠٠  

  خمسة عشر الف جنيها

ى  بحث المنشور فيلل من عدد ) Top1%( %١مجلة دولية ويقع ضمن أعل

نيف  ا لتص ص وفق ي التخص الت ف ي ان  Clarivate Analyticsالمج عل

ون  ث يك ة الباح ى مرجعي ا إل ير فيه د أش ة  First Affiliation)(ق لجامع
  .الزقازيق

٢  
١٠٠٠٠  

  جنيه أالف عشرة

من ) Top 10%(  %١٠مجلة دولية ويقع ضمن أعلى  المنشور فيبحث لل

علي ان  .Clarivate Analyticsعدد المجالت في التخصص وفقا لتصنيف 
 قد أشير فيها إلى مرجعية الباحثيكون 

 )First Affiliation (.لجامعة الزقازيق  
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٣  
٨٠٠٠  

  جنيه أالف ثمانية

  لتصنيف  Q1 اقمجلة دولية ويقع ضمن النط للبحث المنشور في

Clarivate Analytics   قد أشير فيها إلى علي ان يكون  .فى التخصص

  .لجامعة الزقازيق First Affiliation)(مرجعية الباحث 

  شهادة تقدير  ٤

 Clarivateلتصنيف  Q1 مجلة دولية ويقع ضمن النطاق للبحث المنشور في
Analytics  . ى مرجعية الباحث قد أشير فيها إلعلي ان يكون  فى التخصص

)(Second Affiliation لجامعة الزقازيق.  

٥  
٣٠٠٠  

  جنيه أالف ثالثة

 Clarivateلتصنيف  Q2للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 
Analytics  .قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث علي ان يكون فى التخصص

)(First Affiliation لجامعة الزقازيق. 

  رشهادة تقدي  ٦

 Clarivateلتصنيف  Q2للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 
Analytics  .قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث علي ان يكون فى التخصص

)(Second Affiliation لجامعة الزقازيق. 

٧  
٣٠٠٠  

  ثالثة االف جنيه

فى  SJRلتصنيف  Q1للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 

 First)(قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث علي ان يكون  خصص .الت
Affiliation لجامعة الزقازيق.  

  شهادة تقدير  ٨

فى  SJRلتصنيف  Q1للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 
 Second)(قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث علي ان يكون  التخصص .

Affiliation لجامعة الزقازيق.  

  هادة تقديرش ٩

فى  SJRلتصنيف  Q2للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 

 First)(قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث علي ان يكون  التخصص .
Affiliation/ Second Affiliation  لجامعة الزقازيق.  
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  جائزة العلماء المتميزين بجامعة الزقازيق  :)٥مادة (

ألف جنيها مصريا) للباحث الذى يظهر أسمه في قائمة  خمسونجنية مصري ( ٥٠٠٠٠تمنح جائزة قيمتها 
العلماء المتميزين ( الذين حصلوا على أعلى استشهاد ألبحاثهم على مستوى العالم، ضمن قائمة العلماء 

قد أشير علي ان يكون  Clarivate Analyticsحسب تصنيف  )  Highly Citedاألكثر استشهادا 
ويتم الحصول عليها مرة واحدة في  .لجامعة الزقازيق First Affiliation)(ية الباحث فيها إلى مرجع

  .العمر في نفس التخصص

ستشهاد بالبحوث  :)٦مادة (   Citation Prizeجائزة ا

هي إحدى جوائز الجامعة للبحث العلمي، وتمنح للباحث (أو الباحثين) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 
  بحاثهم العلمية المنشورة في الدوريات أو المجالت العلمية المصنفّة عالمياً وتهدف الجائزةممن يستشهد بأ

ي مجالت ى النشر ف ة  إلي تشجيع الباحثين بالجامعة على االهتمام بجودة مخرجات البحث العلمي وعل علمي
المي ي الع ق االنتشار المعرف ة وتحقي ي  ،عالمي ة البحث العلم وعي بأهمي ع مستوي ال زورف دير و ، المتمي تق

  :  إلىالكفاءات العلمية بالجامعة وتنقسم 

1-  ً   Clarivate Analytics- Web of Science االستشهاد بالبحوث وفقا
  Scopus في المرجعية اإلشاراتعدد  -2

  .بنفس البحث في نفس الوقت لكل منهما التقدم  للباحثيجوز الو
  

ً جائزة االستشهاد بالبحوث أوال:    Clarivate Analytics- Web of Science وفقا

  :قيمة الجائزة والمزايا الممنوحة

   زعوتوتمنح اإلشارة بكثافة ملحوظة لبحث معين في المجالت الدولية المصنفة.  وجائزة 
 زيقالزقا جامعةوالمنتسبين لبالتساوي على المشاركين في إنجاز البحث الذي تم االستشهاد به 

 .)٢ا للجدول رقم (وفق
   :)٢رقم ( الجدول

  Clarivate Analytics- Web of Scienceوفقاً االستشهاد بالبحوث مكافآت جوائز 

  قيمة الجائزة  عدد اإلشارات للبحث الواحد  م

  االف جنيهثالثة   ٣٠٠٠ ٢٠٠أكثر من   ١

  جنيه الفان  ٢٠٠٠  ١٠٠أكثر من   ٢
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  شروط التقدم للجائزة:

 المنتسبين للجامعة.أن يكون المتقدم من  .1
دم  في حالة .2 ه التق البحوث، اليحق ل ى جائزة االستشهاد ب نفس مستوي الجاحصول الباحث عل   ئزةل

  .مرة اخرى
 يجوز لعضو هيئة التدريس أن يتقدم للجائزة بأكثر من بحث في السنة الواحدة. .3
ون  .4 رورة أن تك االت ( األوراقض ل مق ا تمث دم به ورتها النهائيArticlesالمتق ي ص ورة ف ة ) منش

 تبعا للمجلة. ومرقمة الصفحات
ث  .5 ة الباح ى مرجعي ا إل ير فيه د أش ون ق ة أن يك وث المقدم ترط للبح  First Affiliation)(يش

 .لجامعة الزقازيق
  

  .)٣وتقدر قيمتها وفقا للجدول رقم ( Scopus في المرجعية اإلشاراتجائزة عدد ثانيا: 

  
 Scopus في المرجعية اإلشاراتجائزة عدد  مكافآت :)٣رقم ( الجدول

  قيمة الجائزة  دد اإلشارات للبحث الواحدع  م

  االف جنيهثالثة   ٣٠٠٠ ٢٠٠أكثر من   ١

  جنيه الفان  ٢٠٠٠  ١٠٠أكثر من   ٢

  

  شروط التقدم للجائزة:

 المنتسبين للجامعة.أن يكون المتقدم من  .1
دم  .2 ه التق البحوث، اليحق ل ى جائزة االستشهاد ب نفس مستوي الجافي حالة حصول الباحث عل   ئزةل

  خرى.مرة ا
 يجوز لعضو هيئة التدريس أن يتقدم للجائزة بأكثر من بحث في السنة الواحدة. .3
ون  .4 رورة أن تك االت ( األوراقض ل مق ا تمث دم به ورتها النهائيArticlesالمتق ي ص ورة ف ة ) منش

 ومرقمة الصفحات تبعا للمجلة.
ث  .5 ة الباح ى مرجعي ا إل ير فيه د أش ون ق ة أن يك وث المقدم ترط للبح  First Affiliation)(يش

 .لجامعة الزقازيق
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  جوائز تأليف وترجمة ون كتب أو أجزاء من كتب لدى دور ن دولية : )٧مادة (

  : وذلك  بشرط

   دكتوراه(أ) أال تكون مشتقة من رسالة ماجستير أو  

 Scopusاو   -  Web of Science) ان تكون مدرجه بقواعد بيانات (ب

  

  وتقدر الجوائز كاالتى:

 فعشرة اال( مصريجنية  ١٠٠٠٠قدرها  لدى دور نشر دولية تاب نشر كتأليف وئزة جاتمنح  -1
رط أن ويشت First Affiliation)(المنتسب لجامعة الزقازيق  يجنيها مصريا) للمؤلف الرئيس

أو فى صفحة فهرسة  الجامعة مكتوبا بوضوح على غالف الكتابوظيفة المؤلف بيكون 
ى حالة لفين ف، على أن يقوم بتوزيعها على مجموعة المؤالدولي التي يظهر بها الترقيم الكتاب 
  تعددهم.

 االف(خمسة  مصريجنية  ٥٠٠٠تمنح جائزة ترجمة ونشر كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  -2
ط أن ويشتر First Affiliation)(المنتسب لجامعة الزقازيق  يجنية مصري) للمترجم الرئيس

أو فى صفحة فهرسة  وبا بوضوح على غالف الكتابالجامعة مكتوظيفة المترجم بيكون 
ي فركين ، على أن يقوم بتوزيعها على مجموعة المشاالتي يظهر بها الترقيم الدولي الكتاب

 حالة تعددهم.  فيالترجمة 

 

) هالفين جني( مصريجنية  ٢٠٠٠تمنح جائزة تحرير ونشر كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  -3
يفة وظ ويشترط أن يكون First Affiliation)(امعة الزقازيق المنتسب لج يللمحرر الرئيس

ظهر التي ي أو فى صفحة فهرسة الكتاب الجامعة مكتوبا بوضوح على غالف الكتابالمحرر ب
ى فامعة ، على أن يقوم بتوزيعها على مجموعة المحررين المنتسبين للجبها الترقيم الدولي

  حالة تعددهم. 

) هالفين جني( مصريجنية  ٢٠٠٠لدى دور نشر دولية قدرها   تمنح جائزة نشر باب فى كتاب -4
يفة وظويشترط أن يكون  First Affiliation)(المنتسب لجامعة الزقازيق  يللمؤلف الرئيس

ين لمؤلفاالجامعة مكتوبا بوضوح على الباب المنشور، ويقوم بتوزيعها على مجموعة المؤلف ب
ين جمع بوال يجوز ال حالة تعددهم. وبحد أقصي بابين للكتاب الواحد فيالمنتسبين للجامعة 

 .جائزة تحرير كتاب ونشر باب فى نفس الكتاب
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نتاج العلمي للبحوث كليةجائزة أفضل  : )٨مادة (   على مستوي الجامعه في ا

  : وذلك  بشرط

  تي قاعد مفهرسة في كلية مع األخذ في االعتبار ان تكون البحوثلليحسب عدد البحوث المنشورة
 ٢٠٢٠ونشرت خالل عام  Clarivate Analytics-Web of Scienceاو  Scopusبيانات 

  لجامعه الزقازيق.) First Affiliation ( علي أن يكون مرجعية الباحث

 رغينيتم معادلة عدد البحوث نسبة الي اجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتف. 

 بتوجيه هذه الجائزة لدعم البحث العلمي في األقسام العلمية يشترط أن تقوم الكلية.  

 جنيها مصريا ٥٠٠٠٠  قدرها تمنح جائزة  
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 الباب الثالث

  أحكام عامة

  أحكام عامة ) :٩مادة (

 –الطالب المقيدين  –الهيئة المعاونة  –(أعضاء هيئة التدريس أن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة .1

معة )  وبشرط أن يكون مدون على البحث في نسخته األصلية مل بالجاالمنتدبون للع –العاملين 

ان  علي وحالباحث لجامعة الزقازيق صراحة و بوض انتسابالمنشورة ورقيا أو الكترونيا أو كالهما 

 .لجامعة الزقازيق )First Affiliation(يكون قد أشير فيها الي مرجعية الباحث 

 Reviewمقالة مسحـيـة ( -) Research Articleقة علمية ( ما ور، إِ االعمال المقدمه أن تكون  .2

Article ( -  ن على أال يكو ئيةمنشورة في صـورتها النهاالكتاب مؤلف او مترجم او الفصل فى كتاب

ة من مدة سنلجائزة داخل الجامعة وإال سيحرم  أليقد سبق لنفس الباحث أو غيره التقدم بذات البحث 

 يفد ظهرت بحاث قجائزة من جوائز الجامعة وتكون هذه األ أليلعلمي ومن التقدم التقدم لمكافأة النشر ا

ام عويكون تم النشر  Web of Science – Scopus الجامعةمن  المعتمدةقواعد البيانات  إحدى

٢٠٢٠. 

لعام ا فيجلة اص بالمالخم اعتبار معامل التأثير يتالتقييم،  فيحالة الحاجة إلى النظر لمعامل التأثير  في .3

 السابق لعام النشر.

ن ماى  أو كثر من باحث بنفس البحث سواء بنفس الكليةأتقدم فيما يخص األبحاث المشتركة، اليجوز  .4

  .كليات الجامعة

  Research Article معاملة نفس   Review Articleتعامل ال.٥

  : Research Articleثا وبح يجوز اعتبارهمأدناه ال  ونالمذكور . ٦

  محرر المجلة.  رسالة إلى – Letter to Editorأ. 

  خطاب بحثي. – Research Lettersب. 

  ور لعملية جراحية وتعقيب موجز عليها.ص – Images Clinical Cardiologyج. 

 ية مختصرة.دراسة معمل – Brief Clinical Studiesد. 

 مراسلة. – Correspondenceهـ. 

   . مختصرةمراسلة  – Brief Communicationو. 

  مراسلة قصيرة - Short Communicationز. 

  وليست بحثا. Resourcesت. مقالة مصنفة على أنها 
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ر يانات غيبيمه أي في حالة تقدللعام الذي تقدم فيه وكذلك العام الذي يليه  حرم المتقدم من الجائزة يُ  .6
  .ونيةاءلة القانسالورقية وال يعفيه ذلك من المُ  أوحقيقية في نماذج التقديم االلكترونية 

م مادا امعةالجب بالنسبة للسادة المتقدمين بأبحاث ومعارين بالداخل أو الخارج تتم معاملتهم كعاملين .7
 .و الكتبعلى األبحاث أو األبواب أ First Affiliation)(واضحا انتسابه (ضمن وظيفته) للجامعة 

ميع جة على ية توزيع قيمة المكافألمتقدم وعليه تقع مسئوللبحث الفائز الجائزة للتم صرف قيمة ي .8
  .المشاركين في البحث الباحثين
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  الباب الرابع

 إجراءات التقدم

  :الدولي العلمي ومتطلبات وآليات التقدم لجوائز الن إجراءات ) :١٠مادة (

 ينايرللعام المنصرم خالل األسبوع األول من  الدولييتم اإلعالن عن التقدم لمكافأة النشر العلمي   
جامعة وقع العالن اليكترونيا على ملسنة النشر ويستمر التقدم لمدة شهر. ويكون اإل التالين العام م

لجامعة. اوحدات  وورقيا بالتمرير على كليات  اإلعالنكما يجوز وبالبريد االلكتروني للمنتسبين للجامعة، 
لموعد مهم فى اكان عدم تقد إذا ى قبل العام السابقأتقدم للجوائز خالل العام األسبق يتم الن أو يجوز 

وافقة مبعد  جنةتقبلها الل إرادتهم وشريطه أنخارجة عن مثبتة أنها قهرية  ألسبابالمحدد لهم كان نتيجة 
  .نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الطلب

الهيئة دريس و(في حالة أعضاء هيئة التيتقدم الباحثون بطلباتهم للحصول على الجوائز الكترونيا 
لشخصية االخاص بذلك على الصفحة  الموقععلى المطلوبة  البياناتث يتم إدخال جميع يحالمعاونة ) 

 امعةالجع على موق الخاصة بيانات دخوله على صفحتهباستخدام  ،لعضو هيئة التدريس على موقع الجامعة
 يتم التقدم بطلباتهم للعمل بالجامعة ) ونالمنتدب –لعاملين ا –(الطالب المقيدين ، وعلى السادة الباحثين 

نماذج ميع ال. كما تتم تعبئة جالمعلن عنها جميع الشروط والمعاييرل اوفق للحصول على الجوائز ورقيا
قدم، المت ع لهاالتاب للدراسات العليا والبحوثو تسلم  لمكتب وكيل الكلية  جميع التوقيعات المطلوبة مستوفاة

  مين. اء المتقدبأسم بتسليم ملفات المتقدمين بعد فحصها وتقييمها مرفقا بها قائمة على أن يقوم وكيل الكلية

الكترونيا ومسجل عليه  سنة النشر ورقم المجلد  ايشترط أن يكون البحث المقدم للجائزة منشور   
 First" االسم االول لمكان عمل الباحث وأرقام الصفحات،  كما يشترط أن يكون أسم جامعة الزقازيق 

Affiliation"   على البحث قرين  المدونلمتقدم ل صف الوظيفيوالبوضوح ضمن  مسجالوان يكون
بتواجد البحث بالكامل على موقع المجلة على  االلكترونيأسمه (وليس كعنوان مراسالت). و يتحقق النشر 

حسب فئات  Web of Science – Scopusفي إحدى  قواعد البيانات التالية  وكذلك ظهوره   االنترنت
  الجوائز بهذه الالئحة.

   يجب على المتقدم للحصول على جوائز النشر العلمى مراعاة أن يشمل ملفه على مايلى:
  
 يفيد ذلك من نظام المعلومات. وطباعة ما االلكترونياستيفاء متطلبات التقديم  .1

 .على موقع الجامعة والباحثين  األبحاثيفيد استيفاء إدخال بيانات  تقديم ما .2

لفترة احوث خالل وكيل الكلية للدراسات العليا والبللسيد األستاذ الدكتور  المتطلبات الموضحة تقديم  .3

  وفقا للجدول التالي: المسموح بها للتقديم
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) قائمة المستندات المطلوب تقديمها ورقيا والتى يجوز أن تقوم اللجنة بتعديله٤(  

 ال نعـم بنــد الفحــص مسلسل

 لوب تقديمها ورقيا بمعرفة المتقدم للجائزة:مطمسـتـنـدات   

١  

 

وائز ول على جللحص من خالل موقع التقديم االلكترونيطباعة و تقديم ما يفيد التقدم اليكترونيا 
 للعام موضوع التقدم. الدولي العلمي النشر

  

 ثهموأبحا ناركيالمشوبيانات المتقدم  تحديثتم  بأنه تقنية االتصاالت والمعلومات من مركز  إفادة ٢
 معلومات الجامعة. على نظام

  

   .للمتقدم القوميالرقم  ةمن بطاق ةتقديم صور ٣

  (إقرار صحة و دقة البيانات المقدمة). ١تعبئة  النموذج رقم   ٤
  و إقرار بتوزيع قيمة الجائزة على المشاركين من جامعة الزقازيق)

  

 :عليها باإلشرافاسات العليا والبحوث البنود التالية يتفضل أ.د/ وكيل الكلية للدر

   مراجعة المستندات المقدمة واعتمادها. ١

ئيس الجامعة ر)  ترفع الى نائب * ٢قائمة معتمدة بالمتقدمين من الكلية (نموذج رقم  إعداد ٢
 - ن لمشاركياأسماء اسم المتقدم و –وتشمل القائمة مايلى اسم الجائزة  للدراسات العليا والبحوث

لربع الذي يقع فيه ا- لي للمجلةالترقيم الدو- سم المجلةأ - عنوان البحث - قم القومي للمتقدمالر
 البحث.

  

  النماذج مرفقة في مالحق الالئحة.*
      تقـوم اللجنة  الفنية المختصة بعملها في مراجعة طلبات المتقدمين و تحديد المكافآت لهم و إعالن النتائج

ام نفس الع يل منحيث يمكن تكريم الفائزين في عيد العلم بالجامعة في أبرو اتخاذ الالزم من إجراءات ب
 أو في الموعد الذي يحدده مجلس الجامعة.

  ى يعرض عل ها ثملكل ما لم يرد بشأنه نص يعرض على اللجنة للبت فيه وتحديد قيمة الجائزة وآلية التقدم
 مجلس الجامعة.
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ئحة: نماذ   ج التقدم لجوائز الن العلمي الدوليملحقات ال
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  جامعة الزقازيق

 مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
 )١نموذج رقم (

 نموذج صحة ودقة البيانات التى تم تقديمها الكترونيا و ورقيا.
  (يتم تعبئة النموذج لكل بحث)

  

  .....................................................................................................................................أقر أنا السيد .......

  .....................................................بكلية          .......................................................................................

  ...................................................بوظيفة       .........................................................................................

غير  فى حالة ثبوتوودقيقة  التقدم لجوائز النشر العلمى صحيحة (حقيقية)أن جميع البيانات التى تم إدخالها لنظام المعلومات بالجامعة والتى تخص 
 ذلك أقر بالموافقة على ان تقوم الجامعة بحجب الجائزة عنى وأقر بتحمل مسئولية تعويض الباحثين المشاركين معى.

  ين لجامعة الزقازيق.كما اقر بتوزيع قيمة الجائزة على السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البحث والمنتسب

  وهذا إقرار منى بذلك.

 ٢٠٢١تحريرا فى     /   /

  توقيع المتقدم: ............................                

  وكيل الكلية  للدراسات العليا والبحوث

  االسم: .......................................

                                                                                          التوقيع: .......................................      

  يعتمد ...،                                                                                         

  عميد الكلية                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  يام العمل)أساعة (خالل  ٤٨ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: 01014520208 

 ختم الكلية
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  جامعة الزقازيق

 اسات العليا والبحوثمكتب نائب رئيس الجامعة للدر
  )٢نموذج رقم (

  قائمة المتقدمين من كلية .............
  نموذج خاص بمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

  تحية طيبة وبعد

د تم مراجعة كامل وق  ٢٠٢٠ ية المتقدمين لنيل جوائز النشر العلمى للعاممرفق لسيادتكم قائمة بالسادة اعضاء هيئة التدريس بالكل
  البيانات الخاصة بالنماذج من قبل مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

  وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير

  اسم المتقدم  اسم الجائزه  م
اسماء 

  المشاركين

الرقم القومي 
  للمتقدم

  أسم المجلة  البحثعنوان 
الترقيم 
الدولى 
  للمجلة

الربع الذي يقع 
  فيه البحث

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

                                                                                                 

  يعتمد،،،           ل الكلية للدراسات العليا والبحوثوكي

            

  عميد الكلية           

  

  (ا.د.                               )            (أ.د.                                )

  
  

  يام العمل)أساعة (خالل  ٤٨ل ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خال
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: 01014520208  

  

 ختم الكلية


