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 النشر العلمى الدولى لجامعة الزقازيق تشجيعالئحة جوائز 

 مقدمــة

يعد احد أهم عناصر  والذي العلميتعمل جامعة الزقازيق جاهدة من أجل خدمة ورعاية البحث 

العملية األكاديمية وذلك من خالل  تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإثراء خبرات منتسبيها و خريجيها وطالبها 

ذلك إلى كافة  فيومستندة  وإمكاناتهاذلك على كل الخبرات العلمية والفكرية ألساتذتها  فيمعتمدة 

المستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية. وفي إطار التنافسية العالمية في مجاالت البحث العلمي، 

وحفز طاقات  أخذت الجامعة على عاتقها التحديث المستمر ألنشطة البحث العلمي فقامت بتشجيع علمائها

بالعملية البحثية وزيادة  واالرتقاء العلميالسادة الباحثين بها إلثراء البحث العلمي بالجامعة  بهدف التميز 

  القدرة على المنافسة العالمية في مجاالت البحث العلمي مما يرفع مكانة  جامعة الزقازيق دوليا .

 

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

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

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

  

لتدريس لالهتمام بتجويد أبحاثهم ونشرها أعضاء هيئة ا حفيزتتشجيع ووتهدف هذه الجوائز إلى 

ذلك من جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مما  إتباععالمياً، والتشجيع على المبادرة والحرص على 

  يحقق لهم وللجامعة حضوراً علميا عالمياً، وتأمل الجامعة تزايد تلك المنافسة واالتجاه نحو التميز.
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 الباب األول

 النشر العلمى الدولى عتشجيجوائز 

: هو نشر األبحاث العلمية بأحد المجالت العلمية الدولية  النشر الدولي  ) : تعريف1مادة (

  المحكمة على أن تكون :

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

SCImago Journal & Country Rank-SJR   

في مجالت علمية تابعة للتصنيفات العالمية التي أقرتها الجامعة بالنسبة لقطاعي العلوم منشورة  - 2

 اإلنسانية واالجتماعية .

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

 Scopusدرجه بقاعدة بيانات ان تكون االبحاث او الكتب او الفصول المقدمه للحصول على الجائزه م - 4

 Web of Scienceاو   

 يعد نشراً علميا دوليا فال يتم قبوله وال يصرف عنه مكافآت نهائيا . غير ما سبق ال - 5
 

: هي جوائز مالية و/ أو شهادات تقدير تمنحها جامعة  جوائز النشر العلمي:  )2مادة (

  ب ماورد من قواعد ضمن هذه الالئحة.حس الزقازيق للباحثين العلميين من المنتسبين للجامعة 
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 الجوائز - الباب الثاني

  Nature – Science بدوريتيالنشر  جائزة  )3مادة (

للباحث (الباحثين) (خمسة وعشرون ألف جنيها مصريا)  مصريجنية  25000تمنح جائزة قدرها   

 أو Natureية في إحدى الدوريتين مالعل أبحاثهقام بنشر أحد  الذي  المنتسبين لجامعة الزقازيقمن 
Science ) كمقدمة لنشر بحوث  معجال اليست منشورة نشربشرط أن تكون بحوثا كاملة وأو ما يعادلهما

الدوريات  العلمي). وتحدد اللجنة الفنية للنشر أو المنشورة للتعليق على أبحاث سبق نشرها بالمجلة
 Webقاعدة بيانات  فين وجدت).  ويشترط ظهور البحث إلها نفس الوزن النسبي ( التياألخرى الدولية 

of Science  اوScopus   

 الدوليالنشر  جائزة) 4مادة (

) إذا قام بنشر بحثا من أبحاثه في مجلة او دورية 1بالقيمة المحددة بالجدول رقم ( جائزةيمنح الباحث 

    SCImago Journal & Country Rank-SJRأو  Clarivate Analytics-JCR تظهر فى تصنيف 

يحدده الباحث أثناء التقديم  الذيوفقا للتخصص  المجلةتقع فيه  الذي Qالجائزة حسب الربع  وتحدد قيمة

و  3 إلى 1لفئات الجوائز من    Web of Scienceقاعدة بيانات  فيويشترط ظهور البحث  .للجائزة
Scopus  1ة من الفئات المذكورة في جدول رقم (ئوال يجوز التقدم بنفس البحث ألكثر من ف 4للفئة رقم(.  

  SJRو JCRجوائز األبحاث طبقا لتصنيف  مكافآت): 1جدول رقم (

  فئة
ها مبلغ المكافأة (جني

  )مصريا
  مسوغات منح الجائزة

1  
10000  

  جنيه أالف عشرة

% من عدد 10مجلة دولية ويقع ضمن أعلى  بحث المنشور فيلل
  Clarivate Analyticsالتخصص وفقا لتصنيف  فيالمجالت 

2  
6000  

  جنيه أالف ستة

لتصنيف  Q1 مجلة دولية ويقع ضمن النطاق للبحث المنشور في
Clarivate Analytics   فى التخصص.  

3  
3000  

  جنيه أالف ثالثة

لتصنيف  Q2للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 
Clarivate Analytics فى التخصص 

4  
4000  

  هأربعة االف جني

لتصنيف  Q1للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 
SJR . فى التخصص  
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 جائزة العلماء المتميزين بجامعة الزقازيق  : )5مادة (

جنيها مصريا) للباحث الذى يظهر أسمه  ألف(خمسة وعشرون  مصريجنية  25000تمنح جائزة قيمتها 
على مستوى العالم، ضمن قائمة  ألبحاثهمأعلى استشهاد  قائمة العلماء المتميزين ( الذين حصلوا على في

 Clarivate Analyticsحسب تصنيف    Highly Citedاستشهادا  األكثرالعلماء 

 Citation Prizeجائزة االستشهاد بالبحوث  : )6مادة (

ة، االباحثين) من أعضاء هيئة التدريس ب للبحث العلمي، وتمنح للباحث (أو الجامعةهي إحدى جوائز  لجامع
ائزة  دف الج اً وته ة المصنفّة عالمي ممن يستشهد بأبحاثهم العلمية المنشورة في الدوريات أو المجالت العلمي
ة  ي مجالت علمي إلي تشجيع الباحثين بالجامعة على االهتمام بجودة مخرجات البحث العلمي وعلى النشر ف

المي وع ،عالمية وتحقيق االنتشار المعرفي الع توي ال ع مس ز يورف ي المتمي ة البحث العلم دير  ، بأهمي وتق
  :  إلىالكفاءات العلمية بالجامعة وتنقسم 

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

  المعلنة. التقدم لكل منهما إذا انطبقت عليه الشروط للباحثويجوز 
  

  Clarivate Analytics- Web of Scienceوفقاً ستشهاد بالبحوث الجائزة اأوال: 

  :قيمة الجائزة والمزايا الممنوحة

   وتوزعتمنح اإلشارة بكثافة ملحوظة لبحث معين في المجالت الدولية المصنفة.  وجائزة 
 جامعة الزقازيقوالمنتسبين لبالتساوي على المشاركين في إنجاز البحث الذي تم االستشهاد به 

 .)٢ا للجدول رقم (وفق
   :)2رقم ( الجدول

  Clarivate Analytics- Web of Scienceوفقاً االستشهاد بالبحوث مكافآت جوائز 

  قيمة الجائزة  عدد اإلشارات للبحث الواحد  م

  االف جنيه أربعة  4000 200أكثر من   1

  جنيه الفين   2000  100أكثر من   2

  

  شروط التقدم للجائزة:

 المنتسبين للجامعة.دم من قأن يكون المت . 1
ة نفسها   . 2 دم بالورق ه التق البحوث، اليحق ل ائزة االستشهاد ب ى ج رة في حالة حصول الباحث عل م

  .اخرى
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 يجوز لعضو هيئة التدريس أن يتقدم للجائزة بأكثر من بحث في السنة الواحدة. . 3
ون  . 4 االت ( األوراقضرورة أن تك ل مق ا تمث دم به وArticlesالمتق ي ص ورة ف ة ر) منش تها النهائي

 ومرقمة الصفحات تبعا للمجلة.
  Web of Scienceموقع  فيإرفاق نسخة من مستخلص الورقة العلمية كما هو  . 5
ة الباحث ( . 6 ى مرجعي ة  )Affiliation st1يشترط للبحوث المقدمة أن يكون قد أشير فيها إل لجامع

 .الزقازيق
  

  .)٣در قيمتها وفقا للجدول رقم (قوت Google Scholar في المرجعية اإلشاراتجائزة عدد ثانيا: 
  

 Google Scholar في المرجعية اإلشاراتجائزة عدد  مكافآت :)3رقم ( الجدول

  قيمة الجائزة  عدد اإلشارات   م

  جنيه أالفعشرة   10000  15000من  أكثر  1

  جنيه  أالف ثمانية  8000  10000أكثر من   2

  جنيه أالف ستة  6000  5000أكثر من   3

  

  للجائزة: مشروط التقد

ى  لجامعةالمنتسبين أن يكون المتقدم من  . 1 الزقازيق وأن تكون وظيفته بالجامعة واضحة تماما عل
اب  ا   Google Scholarحس اب مربوط ون الحس د ، ويك يبالبري اص  االلكترون دم الخ للمتق

 بجامعة الزقازيق وان يظل الحساب ساريا طوال فترة عمل المتقدم بالجامعة. 
ة الباحث (ايشترط للبحوث  . 2 ى مرجعي ة  )Affiliation st1لمقدمة أن يكون قد أشير فيها إل لجامع

 .الزقازيق
ائزةفي حالة حصول الباحث على جائزة االستشهاد بالبحوث، اليحق له التقدم لنفس مستوى  . 3   الج

  أخرى.مرة 
جوائز تأليف وترجمة ونشر كتب أو أجزاء من كتب لدى دور  : )7مادة (

 نشر دولية

  : وذلك  بشرط

   دكتوراه(أ) أال تكون مشتقة من رسالة ماجستير أو  

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

  

  وتقدر الجوائز كاالتى:



6 
 

 عشرة االف( مصريجنية  10000قدرها  لدى دور نشر دولية تاب نشر كتأليف وجائزة تمنح  -1
وظيفة المؤلف الزقازيق ويشترط أن يكون  جنيها مصريا) للمؤلف الرئيس المنتسب لجامعة

التي يظهر بها  أو فى صفحة فهرسة الكتاب  الجامعة مكتوبا بوضوح على غالف الكتابب
  ، على أن يقوم بتوزيعها على مجموعة المؤلفين فى حالة تعددهم.الترقيم الدولي

 االفمسة خ( مصريجنية  5000تمنح جائزة ترجمة ونشر كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  -2
وظيفة المترجم جنية مصري) للمترجم الرئيس المنتسب لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون 

التي يظهر بها  أو فى صفحة فهرسة الكتاب الجامعة مكتوبا بوضوح على غالف الكتابب
 حالة تعددهم.  في، على أن يقوم بتوزيعها على مجموعة المشاركين في الترجمة الترقيم الدولي

  

) الفين جنيه( مصريجنية  2000جائزة تحرير ونشر كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  تمنح -3
الجامعة مكتوبا وظيفة المحرر ب للمحرر الرئيس المنتسب لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون

، على التي يظهر بها الترقيم الدولي أو فى صفحة فهرسة الكتاب بوضوح على غالف الكتاب
  ى مجموعة المحررين المنتسبين للجامعة فى حالة تعددهم. لأن يقوم بتوزيعها ع

) الفين جنيه( مصريجنية  2000تمنح جائزة نشر باب فى كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  -4
الجامعة مكتوبا وظيفة المؤلف بللمؤلف الرئيس المنتسب لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون 

 فيلى مجموعة المؤلفين المنتسبين للجامعة عبوضوح على الباب المنشور، ويقوم بتوزيعها 
وال يجوز الجمع بين جائزة تحرير كتاب ونشر  حالة تعددهم. وبحد أقصي بابين للكتاب الواحد

 .باب فى نفس الكتاب
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 الباب الثالث

 أحكام عامة

 ) : أحكام عامة8مادة (

 –الطالب المقيدين  –عاونة مالهيئة ال –(أعضاء هيئة التدريس أن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة .1
المنتدبون للعمل بالجامعة )  وبشرط أن يكون مدون على البحث في نسخته األصلية  –العاملين 

 الباحث لجامعة الزقازيق صراحة و بوضوح. انتسابالمنشورة ورقيا أو الكترونيا أو كالهما 

 Reviewمقالة مسحـيـة ( - )Research Articleما ورقة علمية ( ، إِ االعمال المقدمه أن تكون  .2
Article ( -  على أال يكون  منشورة في صـورتها النهائيةالكتاب مؤلف او مترجم او الفصل فى كتاب

جائزة داخل الجامعة وإال سيحرم لمدة سنة من  أليقد سبق لنفس الباحث أو غيره التقدم بذات البحث 
 فيجوائز الجامعة وتكون هذه األبحاث قد ظهرت  نجائزة م أليالتقدم لمكافأة النشر العلمي ومن التقدم 

 .Web of Science - Scopus الجامعةمن  المعتمدةقواعد البيانات  إحدى

العام  فيالخاص بالمجلة م اعتبار معامل التأثير يتالتقييم،  فيحالة الحاجة إلى النظر لمعامل التأثير  في .3
 السابق لعام النشر.

اى من  أوكثر من باحث بنفس البحث سواء بنفس الكلية أتقدم يجوز الفيما يخص األبحاث المشتركة،  .4
  .كليات الجامعة

  Research Article معاملة نفس   Review Articleتعامل ال.5
  : Research Articleثا وبح يجوز اعتبارهمأدناه ال  ونالمذكور . 6

  رسالة إلى محرر المجلة.  – Letter to Editorأ. 

  خطاب بحثي. – Research Lettersب. 

  صور لعملية جراحية وتعقيب موجز عليها. – Images Clinical Cardiologyج. 

 دراسة معملية مختصرة. – Brief Clinical Studiesد. 

 مراسلة. – Correspondenceهـ. 

  .  مختصرةمراسلة  – Brief Communicationو. 

  مراسلة قصيرة -  Short Communicationز. 

  وليست بحثا. Resourcesة على أنها فت. مقالة مصن

     

ال يجوز الى من اعضاء لجنة النشر الدولى التقدم للحصول على الجائزه ولكن ال يمنع ان يكون احد  . 7
اعضاء اللجنه هو احد المؤلفين لبحث او كتاب او فصل فى كتاب تم التقدم به من قبل مؤلف اخر 

 غير عضو اللجنه. 
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في حالة تقديمه أي بيانات غير لعام الذي تقدم فيه وكذلك العام الذي يليه  لحرم المتقدم من الجائزة يُ  . 8
  .ساءلة القانونيةالورقية وال يعفيه ذلك من المُ  أوحقيقية في نماذج التقديم االلكترونية 

مادام  الجامعةببالنسبة للسادة المتقدمين بأبحاث ومعارين بالداخل أو الخارج تتم معاملتهم كعاملين  . 9
 .انتسابه (ضمن وظيفته) للجامعة على األبحاث أو األبواب أو الكتب اواضح

جميع لمتقدم وعليه تقع مسئولية توزيع قيمة المكافأة على لبحث الفائز الجائزة للتم صرف قيمة ي . 10
  .المشاركين في البحث الباحثين
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 الباب الرابع

 إجراءات التقدم

 العلمي بات وآليات التقدم لجوائز النشرطلومت إجراءات) : 9مادة (

  :الدولي

 ينايرللعام المنصرم خالل األسبوع األول من  الدولييتم اإلعالن عن التقدم لمكافأة النشر العلمي   
عالن اليكترونيا على موقع الجامعة لسنة النشر ويستمر التقدم لمدة شهر. ويكون اإل التاليمن العام 
ورقيا بالتمرير على كليات و وحدات الجامعة.  اإلعالنكما يجوز سبين للجامعة، للمنت االلكترونيوبالبريد 
كان عدم تقدمهم فى الموعد  إذاى قبل العام السابق أتقدم للجوائز خالل العام األسبق يتم الن أو يجوز 

بعد موافقة  لجنةتقبلها ال أن وشريطهإرادتهم خارجة عن مثبتة أنها قهرية  ألسبابالمحدد لهم كان نتيجة 
  .نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الطلب

المطلوبة  البياناتث يتم إدخال جميع ييتقدم الباحثون بطلباتهم للحصول على الجوائز الكترونيا ح
باستخدام  ،الخاص بذلك على الصفحة الشخصية لعضو هيئة التدريس على موقع الجامعة الموقععلى 

جميع الشروط ل اكما تقدم النسخة الورقية وفق على موقع الجامعة الخاصة على صفحته هدخولبيانات 
جميع التوقيعات المطلوبة و تسلم  لمكتب  مستوفاة. كما تتم تعبئة جميع النماذج المعلن عنها والمعايير

سليم ملفات المتقدمين ، على أن يقوم وكيل الكلية بتالمتقدم التابع لهاللدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية 
مرفقا بها قائمة بأسماء المتقدمين. وله أن يستعين بمن يشاء من المتخصصين بالكلية بعد فحصها وتقييمها 

  يعمل بها. التي

سواء الكترونيا أو ورقيا أو كالهما  ومسجل عليه   ايشترط أن يكون البحث المقدم للجائزة منشور   
االسم االول لمكان فحات،  كما يشترط أن يكون أسم جامعة الزقازيق سنة النشر ورقم المجلد وأرقام الص

 المدونلمتقدم ل الوظيفيصف والبوضوح ضمن  مسجالوان يكون   "First Affiliationث " عمل الباح
بتواجد البحث بالكامل على  االلكترونيعلى البحث قرين أسمه (وليس كعنوان مراسالت). و يتحقق النشر 

 – Web of Science التاليةقواعد البيانات   إحدى في وكذلك ظهوره   االنترنتى موقع المجلة عل
Scopus .حسب فئات الجوائز بهذه الالئحة  

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

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

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث خالل الفترة المسموح للسيد األستاذ الدكتور تقديم نسخة ورقية  .3

  :التاليوفقا للجدول  بها للتقديم
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يجوز أن تقوم اللجنة بتعديلهوالتى ) قائمة المستندات المطلوب تقديمها ورقيا 4(  

 ال نعـم بنــد الفحــص مسلسل

 :للجائزةمطلوب تقديمها ورقيا بمعرفة المتقدم مسـتـنـدات   

1  

 

للحصول على جوائز  االلكترونيمن خالل موقع التقديم طباعة و تقديم ما يفيد التقدم اليكترونيا 
 للعام موضوع التقدم. الدولي العلمي النشر

  

 وأبحاثهم المشاركينبيانات المتقدم و تحديثتم  بأنه تقنية االتصاالت والمعلومات من مركز  ةإفاد 2
 معلومات الجامعة. على نظام

  

   .للمتقدم القوميالرقم  ةمن بطاق ةتقديم صور 3

 أو  Web of Scienceمن مستخلص البحث من خالل قاعدة بيانات   مطبوعةتقديم نسخة   4

Scopus   الجائزةحسب نوع.  

  

  من خالل  Qتحدد تقييمها  التي المجلةتحديد التخصص وطباعة بيانات   5

Web of Science أو SJR   حسب نوع الجائزه.  

  

  طباعة ما يفيد ظهور اسم الباحث فى قائمة العلماء المتميزين من خالل  6

 Web of Science الجائزةه ذحالة التقدم له في.  

  

   أو  Web of Scienceمن  المرجعية اإلشاراتيفيد عدد  طباعة ما  7

Google Scholar    الجائزةحسب نوع.  

  

حالة التقدم لهذه  في المعتمدةوفقا للتصنيفات  تصنيفه دوما يفيطباعة اسم الكتاب وبياناته   8
  .الجائزة

  

   ).( البيانات الشخصية للمتقدم و المشاركين من جامعة الزقازيق 1تعبئة النموذج رقم  9

  صحة و دقة البيانات المقدمة). إقرار( 2تعبئة  النموذج رقم  10

 .على المشاركين من جامعة الزقازيق) الجائزةبتوزيع قيمة  إقرار (و

  

 :عليها باإلشرافالبنود التالية يتفضل أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

   .واعتمادها المقدمةمراجعة المستندات  1

)  ترفع الى نائب رئيس الجامعة * 3قائمة معتمدة بالمتقدمين من الكلية (نموذج رقم  دادإع 2
 -المشاركين  وأسماءاسم المتقدم  – الجائزةوتشمل القائمة مايلى اسم  للدراسات العليا والبحوث

ه الربع الذي يقع في-للمجلة الدوليالترقيم -أسم المجلة -عنوان البحث -الرقم القومي للمتقدم
 البحث.

  

  مالحق الالئحة. فيالنماذج مرفقة *

      النتائج  إعالنمراجعة طلبات المتقدمين و تحديد المكافآت لهم و  فيبعملها المختصة تقـوم اللجنة  الفنية
أبريل من نفس العام  فيعيد العلم بالجامعة  فيبحيث يمكن تكريم الفائزين  إجراءاتو اتخاذ الالزم من 

 لذي يحدده مجلس الجامعة.الموعد ا فيأو 
  كل ما لم يرد بشأنه نص يعرض على اللجنة للبت فيه وتحديد قيمة الجائزة وآلية التقدم لها ثم يعرض على

 مجلس الجامعة.
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 العلميملحقات الالئحة: نماذج التقدم لجوائز النشر 
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  جامعة الزقازيق

 رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثمكتب نائب 
  

  ) أ١(نموذج  رقم 
   البيانات الشخصية للمتقدم والمشاركين فى البحث

  (يتم تعبئة النموذج لكل بحث)
  

رقم البحث فى 
  الملف*:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

  
عنوان 

  البحث*:

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

  
  البيانات األساسية للبحث والتى تشمل:

  
  اسم المجلة*:

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

    
Printed ISSN*         ـ            

Online ISSN         ـ           
% من عدد 10المجلة ضمن أعلى 

المجالت فى التخصص وفقا لتصنيف 
)Clarivate Analytics-JCR  (
  * 

    

الربع الذى تقع فيه المجلة طبقا 
 Clarivateلتصنيف (

Analytics-JCR  للعام  (
2017:* 

  
Q1  

  

  
Q2  

  

فى التخصص   Q1ضمن  المجلة
 SJRوفقا لتصنيف 

      

  
)  Clarivate Analytics-JCR( ) طبقا لتصنيف IFمعامل التأثير (

  *:2017للعام 

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

 

  بيانات الباحثين المشاركين فى البحث:

  الكلية  الوظيفة  االسم
      
      
      
      

  الذى تقع فيه المجلة.*يتم اختيار رقم البحث فى الملف والربع 

  
  
  
  
  

  ساعة (خالل أيام العمل) 48ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
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Tel.: 01014520208 
 

  
  جامعة الزقازيق

 لبحوثمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وا
 )٢نموذج رقم (

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

  

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

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

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

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

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

  وهذا إقرار منى بذلك.

  2019تحريرا فى     /   /

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

  ة  للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلي

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

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

  يعتمد ...،                                                                                         

  عميد الكلية                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ساعة (خالل أيام العمل) 48خالل  دألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الر
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: 01014520208 

  

 ختم الكلية
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  جامعة الزقازيق

 مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
  )3نموذج رقم (

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

  لسيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثا

  تحية طيبة وبعد

وقد تم مراجعة كامل  2018مرفق لسيادتكم قائمة بالسادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية المتقدمين لنيل جوائز النشر العلمى للعام 
  العليا والبحوث. البيانات الخاصة بالنماذج من قبل مكتب وكيل الكلية للدراسات

  وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير

  اسم المتقدم  اسم الجائزه  م
اسماء 

  المشاركين

الرقم القومي 
  للمتقدم

  أسم المجلة  عنوان البحث
الترقيم 
الدولى 
  للمجلة

الربع الذي يقع 
  فيه البحث

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

                                                                                                 

  يعتمد،،،           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

            

  عميد الكلية           

  

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

  
  

  ساعة (خالل أيام العمل) 48ألى 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

  ت العليا والبحوثامكتب نائب رئيس الجامعة للدراس
 Checklistقـائـمة الفحص والتدقيق 

 ال نعـم بنـــــــــد الفحـــــص م

 مسـتـنـدات مطلوب تقديمها ورقيا بمعرفة المتقدم للجائزة

1 
طباعة و تقديم ما يفيد التقدم اليكترونيا من خالل موقع التقديم االلكتروني للحصول على جوائز النشر العلمي 

 موضوع التقدم. مالدولي للعا
    

2 
إفادة من مركز تقنية االتصاالت والمعلومات  بأنه تم تحديث بيانات المتقدم والمشاركين وأبحاثهم على نظام 

 معلومات الجامعة.
    

     تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم. 3

4 
حسب   Scopus أو  Web of Scienceتقديم نسخة مطبوعة من مستخلص البحث من خالل قاعدة بيانات  

 .الجائزةنوع 
    

5 
أو )  Clarivate Analytics-JCR( من خالل  Qتحديد التخصص وطباعة بيانات المجلة التي تحدد تقييمها 

SJR   حسب نوع الجائزة 
    

6 
في حالة )  Clarivate Analytics-JCR(طباعة ما يفيد ظهور اسم الباحث في قائمة العلماء المتميزين من خالل

 التقدم لهذه الجائزة
    

      حسب نوع الجائزة   Google Scholarاو   Web of Scienceطباعة ما يفيد عدد اإلشارات المرجعية من  7

      تصنيفه وفقا للتصنيفات المعتمدة فى حالة التقدم لهذه الجائزة دطباعة اسم الكتاب وبياناته وما يفي 8
     ( البيانات الشخصية للمتقدم و المشاركين من جامعة الزقازيق). 1تعبئة النموذج رقم  9

10 
  (إقرار صحة و دقة البيانات المقدمة). 2تعبئة  النموذج رقم 

 و إقرار بتوزيع قيمة الجائزة على المشاركين من جامعة الزقازيق)
    

 شراف عليهاإلالبنود التالية يتفضل أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث با

     مراجعة المستندات المقدمة واعتمادها 1

2 
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  إلى)  ترفع * 3إعداد قائمة معتمدة بالمتقدمين من الكلية (نموذج رقم 

ان وعن -الرقم القومي للمتقدم -المشاركين  وأسماءاسم المتقدم  – الجائزةاسم  يلي والبحوث وتشمل القائمة ما
 الربع الذي يقع فيه البحث.-للمجلة الدوليالترقيم -أسم المجلة -البحث

    

  
  يعتمد،،،                                                

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                       عميد الكلية

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

  

  

  

  

    
  

  ساعة (خالل أيام العمل) 48ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: 01014520208 

 ختم الكلية


