
  خطوات شرح تفصيلي لكيفية إعداد المستندات المطلوب تقديمها للتقدم لجوائز النشر الدولي

معلومات  معلى نظ وأبحاثهم المشاركينبيانات المتقدم و تحديثتم  بأنه تقنية االتصاالت والمعلومات من مركز للحصول على اإلفادة  -1
 الجامعة.

  وذلك يتم من خالل اآلتي:

دريس برفع األبحاث التي سيتم التقدم بها لجوائز النشر الدولي على نظم معلومات الجامعة وذلك من خالل ان يقوم عضو هيئة الت -1
 الخطوات التالية :

يتم الدخول على موقع جامعة الزقازيق وبالضغط على رابط الخدمات اإللكترونية من القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع ثم يتم  -
 اإلدارية الضغط على رابط نظم المعلومات

  

  يتم الضغط على الرابط الخاص باستكمال بيانات أعضاء هيئة التدريس -

  

  ثم يتم اختيار الكلية المسجل بها عضو هيئة التدريس ثم اختيار اسمه من القائمة السفلية وادخال كلمة المرور وهي الرقم القومي  -



  

  م يتم الضغط على رابط اإلهتمامات البحثيةسيتم فتح الصفحة الخاصة بالعضو على نظم المعلومات اإلدارية ث -

  

 ومن الصفحة التالية يتم الضغط على رابط األبحاث العلمية -



 

 فصل )–كتاب  –يتم تحديد نوع البحث الذي سيتم رفعه من (بحث  -

 

 يتم ادخال البيانات الخاصة بالبحث ثم الضغط على كلمة حفظ -



 

 للصفحة او عمل تحديث واعادة تحميل  F5ثم الضغط على  -

 في حالة وجود مشاركين في البحث يتم اختيار البحث ثم الضغط على رابط فريق البحث  -

 

 ويتم اختيار نوع الباحث ونوع المشاركة والكلية التابع لها ثم الضغط على حفظ -



 

  الخاصة بالجامعة  وبذلك يكون تم رفع األبحاث العلمية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس على نظم المعلومات اإلدارية -

  وتقدم مع المستندات المطلوب تقديمها  ويتم الحصول على ورقة اإلفادة واستالمها من المهندسين المسئولين بالمركز
 

 موضوع للعام الدولي العلمي النشر جوائز على للحصول االلكتروني مالتقدي موقع خالل من اليكترونيا التقدم يفيد ما تقديم و طباعة -2
 .التقدم

 
  وذلك يتم من خالل اآلتي:

) التي من خاللها يتم التسجيل لجوائز www.----.faculty.zu.edu.eg(  ان يكون لعضو هيئة التدريس معرفة بالصفحة الشخصية
بحث بيانات اعضاء هيئة  خدمات أعضاء هيئة التدريس والضغط على النشر الدولي وفي حالة عدم معرفتها يتم الدخول على رابط

على موقع الجامعة واختيار اسم الكلية واسم القسم ثم الضغط على اسم العضو ومن خالل بياناته يوجد رابط الموقع الشخصي التدريس 
يتم استالمها في حالة عدم معرفتها وكلمة المرور الخاص بالصفحة يتم ادخال اسم المستخدم وهو الموجود برابط الصفحة ، الخاص به 

 اإلتصاالت والمعلومات من وحدة الشبكات بمركز تقنية

 



 
 

  
  

  
  



  وبعد ادخال الصالحيات من اسم المستخدم وكلمة المرور على الصفحة الشخصية 
  يتم الضغط على التقدم لجوائز النشر 

  

  
   سجل جديديتم الضغط على ثم 

  
التي تم رفعها من قبل عضو هيئة  من مجموعة األبحاثمكونة قائمة البحث المقدم من نوع الجائزة المتقدم لها ثم اختيار يتم اختيار 

مرجعية الباحث لجامعة الزقازيق واختيار  بحث آلكثر من جائزة )(وال يسمح التقدم بنفس الالتدريس على نظم المعلومات اإلدارية 
 web علىطبقاً لنوع الجائزة المتقدم لها بالبحث  الرابط الخاصورفع  affliation nd2 / affliation st1المسجل على البحث من

of science   أوscopus   وايضا رابط Google scholar  الخاص بالعضو ، ثم الضغط على حفظ  



 
  

  في حالة التقدم بابحاث اخرى يتم تكرار نفس الخطوات بدءاً من اختيار سجل جديد في كل مرة عند التقدم
 عند اإلنتهاء من تسجيل األبحاث المتقدم بها لجوائز النشر الدولي يتم الضغط على رابط طباعة، 

 
 

  ثم تظهر الصفحة التالية 

  
  

  اليكترونيا التقدم فيدت ويتم طباعتها وتعد هذه الصفحة هي الصفحة المطلوب تقديمها و
  


