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  جلامعة الزقازيق الدويل العلميالنشر  تشجيعالئحة جوائز 

  مقدمــة

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

      عناصر العملية األكاديمية وذلك من خالل  تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإثراء خبرات منتسبيها 

ومستندة  وإمكاناتهاذلك على كل الخبرات العلمية والفكرية ألساتذتها  في وخريجيها وطالبها معتمدة

ذلك إلى كافة المستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية. وفي إطار التنافسية العالمية في  في

مجاالت البحث العلمي، أخذت الجامعة على عاتقها التحديث المستمر ألنشطة البحث العلمي فقامت 

ائها وحفز طاقات السادة الباحثين بها إلثراء البحث العلمي بالجامعة  بهدف التميز بتشجيع علم

بالعملية البحثية وزيادة القدرة على المنافسة العالمية في مجاالت البحث العلمي مما  واالرتقاء العلمي

  ع مكانة  جامعة الزقازيق دوليا .فير

 

جامعة الزقازيق الذين يقومون  منسوبيسادة وفي هذا الشأن تم تخصيص مجموعة مكافآت لل       

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

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

  

ئة التدريس لالهتمام بتجويد أبحاثهم أعضاء هي زتحفيتشجيع وئز إلى واالجهذه تهدف و

ذلك من جميع أعضاء هيئة التدريس  إتباعونشرها عالميًا، والتشجيع على المبادرة والحرص على 

بالجامعة، مما يحقق لهم وللجامعة حضورًا علميا عالميًا، وتأمل الجامعة تزايد تلك المنافسة واالتجاه 

  نحو التميز.
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  الباب األول

  الدويل العلميالنشر  تشجيعجوائز 

: هو نشر األبحاث العلمية بأحد المجالت العلمية الدولية المحكمة على  النشر الدويل  ) : تعريف١مادة (

  أن تكون :

 ) Scopus) أو تصنيف (  Thomsonمنشورة في مجالت علمية مدرجة في تصنيف (  -١

الجامعة بالنسبة لقطاعي العلوم منشورة في مجالت علمية تابعة للتصنيفات العالمية التي أقرتها  -٢

 اإلنسانية واالجتماعية .

) صادر عن دار نشر دولية بلغة  Editمنشور في كتاب أو فصل في كتاب أو تحرير كتاب (  -٣

 أجنبية .

 عنه مكافآت نهائيا . فيعد نشرًا علميا دوليا فال يتم قبوله وال يصر غير ما سبق ال -٤

 

جوائز مالية و/ أو شهادات تقدير تمنحها جامعة الزقازيق  : هي جوائز النشر العلمي:  )٢مادة (

  ورد من قواعد ضمن هذه الالئحة. حسب ما للباحثين العلميين من المنتسبين للجامعة 
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  الباب الثاني

  أنواع اجلوائز                                                  

   Nature – Science بدوريتيالنشر  جائزة  )٣مادة (

للباحث (خمسة وعشرون ألف جنيها مصريا)  مصريجنية  ٢٥٠٠٠تمنح جائزة قدرها   
العلمية في إحدى الدوريتين  أبحاثهقام بنشر أحد  الذي  المنتسبين لجامعة الزقازيق(الباحثين) من 

Nature أو Science ) معجال اليست منشورة نشربشرط أن تكون بحوثا كاملة وأو ما يعادلهما 
). وتحدد اللجنة الفنية مقدمة لنشر بحوث أو المنشورة للتعليق على أبحاث سبق نشرها بالمجلةك

لها نفس الوزن النسبي (إن وجدت).  ويشترط ظهور  التيالدوريات األخرى الدولية  العلميللنشر 
  .  Web of Scienceقاعدة بيانات  فيالبحث 

  الدويلالنشر  جائزة) ٤مادة (

) إذا قام بنشر بحثا من أبحاثه في مجلة او ١بالقيمة المحددة بالجدول رقم ( زةجائيمنح الباحث 
ولها معامل تأثير       Thomson  Reuters Web of Science (ISI) تصنيف  فيدورية تظهر 

IF   أو  ٠٫١ال يقل عنSCImago Journal & Country Rank   ولها معاملSJR    ال يقل عن

يحدده الباحث  الذيوفقا للتخصص  المجلةتقع فيه  الذي Qئزة حسب الربع الجا وتحدد قيمة،  ٠٫١

   Web of Scienceقاعدة بيانات                فيويشترط ظهور البحث  .للجائزةأثناء التقديم 

وال يجوز التقدم بنفس البحث ألكثر من فئة  ٧و ٦للفئة رقم  Scopusو  ٥ إلى ١لفئات الجوائز من 
  .)١ذكورة في جدول رقم (من الفئات الم

  SJRو Thomson  Reuters جوائز األبحاث طبقا لتصنيف  مكافآت): ١جدول رقم (

 

  مسوغات منح الجائزة  )ها مصريامبلغ المكافأة (جني  فئة

١  
١٠٠٠٠  

  جنيه أالف عشرة

من عدد  %١٠مجلة دولية ويقع ضمن أعلى  بحث المنشور فيلل
  Thomson Reutersالتخصص وفقا لتصنيف  فيالمجالت 

٢  
٨٠٠٠  

  جنيه أالف ثمانية

لتصنيف  Q١ مجلة دولية ويقع ضمن النطاق للبحث المنشور في

Thomson Reuters  ١ للفئةالبحث  ينتميفى التخصص وال  

٣  
٦٠٠٠  

  جنيه أالف ستة

لتصنيف  Q٢للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 

Thomson Reuters التخصص في 

لتصنيف  Q٣للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق   ٤٠٠٠  ٤
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  التخصص في Thomson Reuters  جنيه  أالف أربعة

٥  
٢٠٠٠  

  جنيه ألفين 

لتصنيف  Q٤للبحث المنشور في مجلة دولية ويقع ضمن النطاق 

Thomson Reuters  فى التخصص ٠٫١وال يقل معامل التأثير عن 

٦  
٨٠٠٠  

  جنيه أالفثمانية 

من عدد  %١٠شور فى مجلة دولية ويقع ضمن أعلى للبحث المن
    SJRالتخصص وفقا لتصنيف  فيالمجالت  

٧  
٢٠٠٠  

  ألفين جنيه

 ٠٫١على األقل  SJRمجلة دولية وله معامل للبحث المنشور في

  . ٥إلى  ١وال ينتمي البحث للفئات من   SJRومدرج ضمن تصنيف 

  

  لزقازيق جائزة العلماء املتميزين جبامعة ا : )٥مادة (

يظهر  الذيجنيها مصريا) للباحث  ألف(خمسة وعشرون  مصريجنية  ٢٥٠٠٠تمنح جائزة قيمتها 
على مستوى العالم،  ألبحاثهم( الذين حصلوا على أعلى استشهاد  قائمة العلماء المتميزين فيأسمه 

تصنيف حسب قائمة المعهد العالمي لل   Highly Citedاستشهادا  األكثرضمن قائمة العلماء 

)Thomson Reuters Web of Science (ISI(.  

  Citation Prizeجائزة االستشهاد بالبحوث  : )٦مادة (

الباحثين) من أعضاء هيئة التدريس  أوتمنح للباحث (وللبحث العلمي،  الجامعةهي إحدى جوائز 
ة المصنّفة عالميًا بالجامعة، ممن يستشهد بأبحاثهم العلمية المنشورة في الدوريات أو المجالت العلمي

على وتهدف الجائزة إلي تشجيع الباحثين بالجامعة على االهتمام بجودة مخرجات البحث العلمي و
ورفع مستوي الوعي بأهمية  ،عالمية وتحقيق االنتشار المعرفي العالميعلمية النشر في مجالت 

  :  إلىوتقدير الكفاءات العلمية بالجامعة وتنقسم  ، البحث العلمي المتميز

   Thomson Reuters Web of Science (ISIاالستشهاد بالبحوث وفقًا ( -١
  . Google Scholar في المرجعية اإلشاراتعدد  -٢

  المعلنة. التقدم لكل منهما إذا انطبقت عليه الشروط للباحثويجوز 
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  Thomson Reuters Web of Science (ISIوفقًا (جائزة االستشهاد بالبحوث أوال: 

  :الجائزة والمزايا الممنوحةقيمة 

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

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

   Thomson Reuters Web of Scienceوفقًا البحوث االستشهاد بمكافآت جوائز 

  قيمة الجائزة  عدد اإلشارات للبحث الواحد  م

  جنيه أالفخمسة   ٥٠٠٠ ١٠٠أكثر من   ١

  جنيه أالفثالثة    ٣٠٠٠  ١٠٠-٥١  ٢

  آلفان جنيه  ٢٠٠٠  ٥٠-٣١  ٣

  

  شروط التقدم للجائزة:

 المنتسبين للجامعة.أن يكون المتقدم من  .١
حث على جائزة االستشهاد بالبحوث، اليحق له التقدم بالورقة نفسها  في حالة حصول البا .٢

  .لنفس مستوى الجائزة
 يجوز لعضو هيئة التدريس أن يتقدم للجائزة بأكثر من بحث في السنة الواحدة. .٣
) منشورة في صورتها Articlesالمتقدم بها تمثل مقاالت ( األوراقضرورة أن تكون  .٤

 للمجلة. النهائية ومرقمة الصفحات تبعا
  Web of Scienceموقع  فيإرفاق نسخة من مستخلص الورقة العلمية كما هو  .٥
لجامعة  Affiliation)يشترط للبحوث المقدمة أن يكون قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث ( .٦

 .الزقازيق
  

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

 Google Scholar في المرجعية اإلشاراتجائزة عدد  مكافآت :)٣رقم ( الجدول

  قيمة الجائزة  عدد اإلشارات   م

  جنيه أالفعشرة   ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠من  أكثر  ١

  جنيه  أالف ثمانية  ٨٠٠٠  ١٥٠٠٠- ١٠٠٠١  ٢
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  جنيه أالف ستة  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠-٥٠٠١  ٣

  آالف جنيه أربعة  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠-٣٠٠١  ٤

  جنية  ألفان ٢٠٠٠  ٣٠٠٠-١٠٠١  ٥

  

  شروط التقدم للجائزة:

الزقازيق وأن تكون وظيفته بالجامعة واضحة تماما  لجامعةالمنتسبين أن يكون المتقدم من  .١
للمتقدم  االلكترونيبالبريد ، ويكون الحساب مربوطا   Google Scholarعلى حساب 

 دم بالجامعة. الخاص بجامعة الزقازيق وان يظل الحساب ساريا طوال فترة عمل المتق
لجامعة  Affiliation)يشترط للبحوث المقدمة أن يكون قد أشير فيها إلى مرجعية الباحث ( .٢

 .الزقازيق
في حالة حصول الباحث على جائزة االستشهاد بالبحوث، اليحق له التقدم لنفس مستوى  .٣

  أخرى.مرة   الجائزة
  

  لدى دور نشر دوليةجوائز تأليف وترمجة ونشر كتب أو أجزاء من كتب  : )٧مادة (

  : وذلك  بشرط

  . دراسي(أ) أال تكون مشتقة من رسالة ماجستير أو كتاب  

 :(ب)  أن تكون دار النشر الدولية مصنفة بأحدي التصنيفين التاليين 

١- City University of Hong Kong School of Creative Media : (A) Publishers 
Ranking (Humanities). 

٢. Sense Ranking of academic publishers. 

  

  وتقدر الجوائز كاالتى:

(عشرون  مصريجنية  ٢٠٠٠٠قدرها  لدى دور نشر دولية تاب نشر كتأليف وجائزة تمنح  -١
وظيفة المؤلف ألف جنيها مصريا) للمؤلف المنتسب لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون 

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

خمسة ( مصريجنية  ١٥٠٠٠ونشر كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  ترجمةتمنح جائزة  -٢
وظيفة لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون  المنتسب مصري) للمترجمألف جنية  عشر

لتي ا صفحة فهرسة الكتاب فيأو  الجامعة مكتوبا بوضوح على غالف الكتابترجم بالم
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 المشاركين في الترجمةيقوم بتوزيعها على مجموعة على أن  ،يظهر بها الترقيم الدولي
 حالة تعددهم.  في

  

 ة(عشر مصريجنية  ١٠٠٠٠ونشر كتاب  لدى دور نشر دولية قدرها  تحريرتمنح جائزة  -٣
وظيفة  لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون المنتسب حرر) للممصريف جنية أال

التي  صفحة فهرسة الكتاب فيأو  الجامعة مكتوبا بوضوح على غالف الكتابالمحرر ب
حررين المنتسبين بتوزيعها على مجموعة الم ، على أن يقوميظهر بها الترقيم الدولي

  حالة تعددهم.  فيللجامعة 

 خمسة( مصريجنية  ٥٠٠٠لدى دور نشر دولية قدرها  كتاب  فيباب تمنح جائزة نشر  -٤
وظيفة لجامعة الزقازيق ويشترط أن يكون  المنتسب ؤلف) للممصريأالف جنية 

ويقوم بتوزيعها على مجموعة  الباب المنشور،الجامعة مكتوبا بوضوح على المؤلف ب
 واحد.وبحد أقصي بابين للكتاب ال حالة تعددهم. في مؤلفين المنتسبين للجامعةال
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  الباب الثالث

  أحكام عامة                                                

  ) : أحكام عامة٨مادة (     

الطالب المقيدين  –الهيئة المعاونة  –(أعضاء هيئة التدريس أن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة .١
يكون مدون على البحث في نسخته األصلية  المنتدبون للعمل بالجامعة )  وبشرط أن –العاملين  –

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

) أو مقالة مسحـيـة Research Articleما ورقة علمية ( ، إِ المقدمةأن تكون األبحاث  .٢
)Review Articleأو العام السابق  لمحـدد للجوائز) منشورة في صـورتها النهائية خالل العـام ا

جائزة داخل الجامعة وإال  أليله على أال يكون قد سبق لنفس الباحث أو غيره التقدم بذات البحث 
جائزة من جوائز الجامعة وتكون  أليسيحرم لمدة سنة من التقدم لمكافأة النشر العلمي ومن التقدم 

 - Web of Science الجامعةمن  عتمدةالمقواعد البيانات  إحدى فيهذه األبحاث قد ظهرت 
Scopus. 

 فيالخاص بالمجلة م اعتبار معامل التأثير يتالتقييم،  فيحالة الحاجة إلى النظر لمعامل التأثير  في .٣
 العام السابق لعام النشر.

اى  أوكثر من باحث بنفس البحث سواء بنفس الكلية أتقدم فيما يخص األبحاث المشتركة، اليجوز  .٤
  .الجامعةمن كليات 

  Research Article معاملة نفس   Review Articleتعامل ال.٥
  : Research Articleثا وبح يجوز اعتبارهمأدناه ال  ونالمذكور . ٦

  رسالة إلى محرر المجلة.  – Letter to Editorأ. 

  خطاب بحثي. – Research Lettersب. 

  تعقيب موجز عليها.صور لعملية جراحية و – Images Clinical Cardiologyج. 

 دراسة معملية مختصرة. – Brief Clinical Studiesد. 

 مراسلة. – Correspondenceهـ. 

  .  مختصرةمراسلة  – Brief Communicationو. 

  مراسلة قصيرة - Short Communicationز. 

  وليست بحثا. Resourcesت. مقالة مصنفة على أنها 

     



٩ 
 

في حالة تقديمه أي بيانات عام الذي تقدم فيه وكذلك العام الذي يليه  للحرم المتقدم من الجائزة . ُي٧
 .ساءلة القانونيةالورقية وال يعفيه ذلك من الُم أوغير حقيقية في نماذج التقديم االلكترونية 

 الجامعةب. بالنسبة للسادة المتقدمين بأبحاث ومعارين بالداخل أو الخارج تتم معاملتهم كعاملين ٨
  .ا انتسابه (ضمن وظيفته) للجامعة على األبحاث أو األبواب أو الكتبمادام واضح

جميع لمتقدم وعليه تقع مسئولية توزيع قيمة المكافأة على لبحث الفائز الجائزة لل. يتم صرف قيمة ٩
  .المشاركين في البحث الباحثين
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  الباب الرابع

 إجراءات التقدم

  :الدويل العلمي تطلبات وآليات التقدم جلوائز النشروم إجراءات) : ٩مادة (

للعام المنصرم خالل األسبوع األول من  الدولييتم اإلعالن عن التقدم لمكافأة النشر العلمي   
عالن اليكترونيا على موقع لسنة النشر ويستمر التقدم لمدة شهر. ويكون اإل التاليمن العام  يناير

ورقيا بالتمرير على كليات و  اإلعالنكما يجوز لمنتسبين للجامعة، ل االلكترونيوبالبريد الجامعة 
ن يتقدم للجوائز أصحاب البحوث العلمية المنشورة خالل العام األسبق أوحدات الجامعة. و يجوز 

مثبتة أنها قهرية  ألسبابالموعد المحدد لهم كان نتيجة  فيكان عدم تقدمهم  إذاقبل العام السابق  أي
بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  تقبلها اللجنة أن وشريطهتهم إرادخارجة عن 

  .والبحوث على الطلب

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

كما تقدم النسخة الورقية  على موقع الجامعة الخاصة على صفحته دخولهبيانات باستخدام  ،ةالجامع
جميع التوقيعات  مستوفاة. كما تتم تعبئة جميع النماذج المعلن عنها جميع الشروط والمعاييرل اوفق

أن يقوم وكيل  ، علىالمتقدم التابع لهاللدراسات العليا والبحوث المطلوبة و تسلم  لمكتب وكيل الكلية 
الكلية بتسليم ملفات المتقدمين مرفقا بها قائمة بأسماء المتقدمين بعد تأكده من صحة المعلومات 

  يعمل بها. التيالموجودة بكل ملف. وله أن يستعين بمن يشاء من المتخصصين بالكلية 

ما  ومسجل سواء الكترونيا أو ورقيا أو كاله ايشترط أن يكون البحث المقدم للجائزة منشور   
 عليه  سنة النشر ورقم المجلد وأرقام الصفحات،  كما يشترط أن يكون أسم جامعة الزقازيق مسجال

على البحث قرين أسمه (وليس كعنوان مراسالت).  المدونلمتقدم ل الوظيفيصف والبوضوح ضمن 
 وكذلك ظهوره   االنترنتبتواجد البحث بالكامل على موقع المجلة على  االلكترونيو يتحقق النشر 

  حسب فئات الجوائز بهذه الالئحة. Web of Science – Scopus التاليةقواعد البيانات   إحدى في

 

   :يلي يجب على المتقدم للحصول على جوائز النشر العلمى مراعاة أن يشمل ملفه على ما
  
 يفيد ذلك من نظام المعلومات. وطباعة ما االلكترونياستيفاء متطلبات التقديم  .١

 .على موقع الجامعة والباحثين  األبحاثيفيد استيفاء إدخال بيانات  ديم ماتق .٢

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث خالل الفترة للسيد األستاذ الدكتور تقديم نسخة ورقية  .٣

  :التاليوفقا للجدول  المسموح بها للتقديم

 وز أن تقوم اللجنة بتعديلهايج والتي) قائمة المستندات المطلوب تقديمها ورقيا ٤جدول رقم (
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 ال نعـم بنــد الفحــص مسلسل

 :للجائزةمطلوب تقديمها ورقيا بمعرفة المتقدم مسـتـنـدات   

١  

 

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

  

بيانات المتقدم  تحديثتم  بأنه تقنية االتصاالت والمعلومات من مركز  إفادة ٢
 معلومات الجامعة. على نظام وأبحاثهم المشاركينو

  

   .للمتقدم القوميالرقم  ةمن بطاق ةتقديم صور ٣

 Web ofمن مستخلص البحث من خالل قاعدة بيانات   مطبوعةتقديم نسخة   ٤
Science  أو Scopus   لجائزةاحسب نوع.  

  

  من خالل  Qتحدد تقييمها  التي المجلةتحديد التخصص وطباعة بيانات   ٥

Thomson Reuters Web of Science أو SJR   حسب نوع الجائزه.  

  

  قائمة العلماء المتميزين من خالل فيطباعة ما يفيد ظهور اسم الباحث   ٦

 Thomson Reuters Web of Science لجائزةاه ذحالة التقدم له في.  

  

   أو  Web of Scienceمن  المرجعية اإلشاراتيفيد عدد  طباعة ما  ٧

Google Scholar    الجائزةحسب نوع.  

  

حالة  في المعتمدةوفقا للتصنيفات  تصنيفه دوما يفيطباعة اسم الكتاب وبياناته   ٨
  .الجائزةالتقدم لهذه 

  

م و المشاركين من جامعة ( البيانات الشخصية للمتقد ١تعبئة النموذج رقم  ٩
 الزقازيق).

  

  صحة و دقة البيانات المقدمة). إقرار( ٢تعبئة  النموذج رقم  ١٠

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

  

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

   .واعتمادها المقدمةندات مراجعة المست ١

)  ترفع الى نائب رئيس * ٣قائمة معتمدة بالمتقدمين من الكلية (نموذج رقم  إعداد ٢
اسم  – الجائزةوتشمل القائمة مايلى اسم  الجامعة للدراسات العليا والبحوث

- أسم المجلة - عنوان البحث - الرقم القومي للمتقدم - المشاركين  وأسماءالمتقدم 
 الربع الذي يقع فيه البحث.-للمجلة الدوليالترقيم 

  

  مالحق الالئحة. في*النماذج مرفقة 
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      إعالنمراجعة طلبات المتقدمين و تحديد المكافآت لهم و  فيبعملها المختصة الفنية  تقـوم اللجنة 
بريل أ فيعيد العلم بالجامعة  فيبحيث يمكن تكريم الفائزين  إجراءاتالنتائج و اتخاذ الالزم من 

 الموعد الذي يحدده مجلس الجامعة. فيأو  من نفس العام

  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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  ويلالد العلميملحقات الالئحة: مناذج التقدم جلوائز النشر 
  

 

 



  
  جامعة الزقازيق

 مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

  مل)ساعة (خالل أيام الع ٤٨ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: ٠١٠١٤٥٢٠٢٠٨ 

  

  )١(نموذج  رقم 
   البيانات الشخصية للمتقدم والمشاركين فى البحث

(يتم تعبئة النموذج لكل بحث)
  

  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  :*رقم البحث فى الملف

  
  :*عنوان البحث

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

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

  البيانات األساسية للبحث والتى تشمل:
  

  :*اسم المجلة
  

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

    
Printed ISSN*         ـ            

Online ISSN         ـ           

من عدد  %١٠من أعلى المجلة ض
المجالت فى التخصص وفقا لتصنيف 

Thomson Reuters  * 

    

الربع الذى تقع فيه المجلة طبقا لتصنيف 
Tomson Reuters  ٢٠١٦للعام*: 

  
Q١  

  

  
Q٢  

  
Q٣ 

  
Q٤  

  

على األقل  SJRمجلة دولية وله معامل
  * SJRومدرج ضمن تصنيف  ٠٫١

    

  

  :*٢٠١٦للعام Tomson Reuters ) طبقا لتصنيف IFمعامل التأثير (
  

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

  :المشاركين فى البحث بيانات الباحثين

  الكلية  الوظيفة  االسم
      
      
      
      
      

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



  
  جامعة الزقازيق

 مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

  مل)ساعة (خالل أيام الع ٤٨ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: ٠١٠١٤٥٢٠٢٠٨ 

 )٢(رقم نموذج 
 ونيا و ورقيا.نموذج صحة ودقة البيانات التى تم تقديمها الكتر

  (يتم تعبئة النموذج لكل بحث)
  

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

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

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

ميع البيانات التى تم إدخالها لنظام المعلومات بالجامعة والتى تخص التقدم لجوائز النشر أن ج
ان تقوم الجامعة ير ذلك أقر بالموافقة على غبوت ثالة حودقيقة وفى  (حقيقية) العلمى صحيحة

 المشاركين معى.ض الباحثين يتعوأقر بتحمل مسئولية حجب الجائزة عنى وب

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

  وهذا إقرار منى بذلك.

  ٢٠١٨/ تحريرا فى     /

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

  دراسات العليا والبحوثالكلية  للوكيل 

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

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

  ...،يعتمد                                                                                          

  عميد الكلية                                                                                   

  

  

 ختم الكلية



  
  جامعة الزقازيق

 مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

  مل)ساعة (خالل أيام الع ٤٨ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: ٠١٠١٤٥٢٠٢٠٨ 

  
  )٣نموذج رقم (

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

  

  البحوثنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والسيد األستاذ الدكتور/ 

  تحية طيبة وبعد

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

  ا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقديروتفضلو

  اسم المتقدم  اسم الجائزه  م
اسماء 

  المشاركين

الرقم القومي 
  للمتقدم

  أسم المجلة  عنوان البحث
الترقيم 
الدولى 
  للمجلة

الربع الذي 
يقع فيه 
  البحث

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

                                                                                                 

   ،،،عتمدي          ية للدراسات العليا والبحوثوكيل الكل

  عميد الكلية                     

  )                               (ا.د.            )                              (أ.د.    
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  جامعة الزقازيق

 مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

  مل)ساعة (خالل أيام الع ٤٨ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل وسيتم الرد خالل 
Email: zuintpubprize@zu.edu.eg 
Tel.: ٠١٠١٤٥٢٠٢٠٨ 

  Checklistمة الفحص والتدقيق ـائـق

 ال نعـم ــصــــد الفحـــــــبنـ م

 مسـتـنـدات مطلوب تقدميها ورقيا مبعرفة املتقدم للجائزة

١ 
طباعة و تقديم ما يفيد التقدم اليكترونيا من خالل موقع التقديم االلكتروني للحصول على 

 ع التقدم.جوائز النشر العلمي الدولي للعام موضو
    

٢ 
إفادة من مركز تقنية االتصاالت والمعلومات  بأنه تم تحديث بيانات المتقدم والمشاركين 

 وأبحاثهم على نظام معلومات الجامعة.
    

     تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم. ٣

٤ 
  Web of Scienceتقديم نسخة مطبوعة من مستخلص البحث من خالل قاعدة بيانات  

 .الجائزةحسب نوع   Scopus أو
    

٥ 
 Thomson من خالل  Qتحديد التخصص وطباعة بيانات المجلة التي تحدد تقييمها 

Reuters Web of Science  أوSJR   حسب نوع الجائزة 
    

٦ 
 Thomson طباعة ما يفيد ظهور اسم الباحث في قائمة العلماء المتميزين من خالل

Reuters Web of Science ه الجائزةذفي حالة التقدم له 
    

٧ 
 Google Scholarاو   Web of Scienceيفيد عدد اإلشارات المرجعية من  طباعة ما

  حسب نوع الجائزة  
    

٨ 
تصنيفه وفقا للتصنيفات المعتمدة فى حالة التقدم  دطباعة اسم الكتاب وبياناته وما يفي

  لهذه الجائزة
    

     ( البيانات الشخصية للمتقدم و المشاركين من جامعة الزقازيق). ١قم تعبئة النموذج ر ٩

١٠ 
  (إقرار صحة و دقة البيانات المقدمة). ٢تعبئة  النموذج رقم 

 و إقرار بتوزيع قيمة الجائزة على المشاركين من جامعة الزقازيق)
    

 عليها باإلشراف البنود التالية يتفضل أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

     مراجعة المستندات المقدمة واعتمادها ١

٢ 

نائب رئيس  إلى)  ترفع * ٣إعداد قائمة معتمدة بالمتقدمين من الكلية (نموذج رقم 
اسم المتقدم  – الجائزةاسم  يلي الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتشمل القائمة ما

 الدوليالترقيم -أسم المجلة -عنوان البحث - الرقم القومي للمتقدم - المشاركين  وأسماء
 الربع الذي يقع فيه البحث.-للمجلة

    

  
   ،،،عتمدي                                               

  عميد الكليةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                       

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

  

 ختم الكلية




