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  اعالن
  فتح باب التقديم للحصول على جوائز النشر العلمى الدولى

  ٢٠١٧فبراير  ٢٨فبراير وحتى  ١اعتبار من 
  

لبذل المزيد من الجهود والتوجه أكثر للنشر العلمى الدولى فى المجالت  اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في اطار تشجيع السادة 
  :الجامعة منسوبىللتميز وللمتميزين من يعا تشجالدولية المتميزة ذات السمعة العالية و

لالبحاث المنشورة  التقدم فتح باب العالن عن ابوالبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا / مكتب السيد األستاذ الدكتوريتشرف 
ل موقع بنك المعرفة المصرى والمتوفر من خال ٢٠١٥للعام  Tomson Reutersعلى ان يتم تقييمها طبقا لتصنيف  ٢٠١٦خالل العام  دوليا

على  وجودةتم تطبيقها العام السابق والموالتى من قبل وذلك وفق الشروط والمعايير المعلنة  ، )يجب تقديم نسخة ورقية واخرى الكترونية(
 ٢ / ٢٨ وحتى ٢٠١٧/ ٢/ ١ اعتبار منيفتح باب التقديم . لدى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثأيضا والمتوفرة  الجامعة موقع

 .ولن تقبل أى ملفات تقدم بعد هذا التاريخ . ٢٠١٧/
باستخدام كلمة المستخدم موقع الجامعة  الصفحة الشخصية لعضو هيئة التدريس على يتم إدخال جميع المعلومات على اللينك الخاص بذلك على

والمعايير وتعبئة جميع النماذج مستوفاه جميع التوقيعات المطلوبة  وتقدم النسخة الورقية وفق جميع الشروط وكلمة المرور الخاصة بالصفحة
 المنشورة فقط والمسجل عليها ن يتم التقدم بالنسخ األصلية من األبحاث أعلي .  للدراسات العليا والبحوث) التابع لها المتقدم(لمكتب وكيل الكلية 

المكتوبة على البحث قرين وظيفة المتقدم جامعة الزقازيق مسجل بوضوح ضمن  سنة النشر ورقم المجلد وأرقام الصفحات، ويشترط أن يكون أسم
 ). وليس كعنوان مراسالت(أسمه 

 : يجب على المتقدم للحصول على جوائز النشر العلمى مراعاة أن يشمل ملفه على مايلى
 .استيفاء متطلبات التقديم االلكترونى وطباعة مايفيد ذلك من نظام المعلومات .١
 ).الغيرملكية مع مراعاة احترام حقوق (يفيد استيفاء إدخال بيانات االبحاث على موقع الجامعة تقديم ما .٢
على أن تشمل النسحة الورقية . تقديم نسخة ورقية لسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث خالل الفترة المسموح بها للتقديم .٣

 .على النماذج المطلوب تعبئتهااستيفاء جميع التوقيعات المطلوبة   . والمتوفرة على موقع الجامعة وبمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثتعبئة النماذج المطلوبة   .من جامعة الزقازيق )األبحاث(صور بطاقة الرقم القومى للمتقدم وللباحثين المشاركين فى البحث   .من جامعة الزقازيق) األبحاث(ن فى البحث السيرة الذاتية للمتقدم وللباحثين المشاركي ISI Web of Knowledge بيانات البحث المقدم مطبوعة من موقع   نسخة ورقية والكترونية من البحث المقدم  :مايلى
  :بيان بالنماذج المطلوب تعبئتها واستيفاء التوقيعات

 ).بحاثاأل(للمتقدم والمشاركين فى البحث البيانات الشخصية : ١نموذج رقم  -
 .صحة ودقة البيانات التى تم تقديمها الكترونيا و ورقيا : ٢نموذج رقم  -
جامعة فى جميع من الجامعة فى كل بحث وذلك بتمثيلهم أمام التفويض للمتقدم من المشاركين  : ٣نموذج رقم  -

 .جراءات الخاصة بجوائز النشر العلمىاإل
 يتم تعبئته بمعرفة وكيل الملية للدراسات العليا والبحوث: ٤نموذج رقم  -
  ).بحاثاأل(بحث باحين المشاركين فى الواللمتقدم ووأبحاث اإدخال بيانات وتقنية المعلومات بإفادة من مركز االتصاالت  -

  
 .مع اطيب االمنيات بدوام التقدم والرقى 
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  )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

.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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  :البيانات األساسية للبحث والتى تشمل
  

  :*اسم المجلة
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ذى تقع فيه المجلة الربع ال
 Tomsonطبقا لتصنيف 

Reuters  ٢٠١٥للعام*: 
  

Q1  
  

  
Q2  

  
Q3 

  
Q4  

  

  
  :*٢٠١٥للعام Tomson Reuters طبقا لتصنيف ) IF(معامل التأثير 

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

  :المشاركين فى البحث بيانات الباحثين 
  الكلية  الوظيفة  االسم

      
      
      
      
      
      
      

  
 .يتم اختيار رقم البحث فى الملف والربع الذى تقع فيه المجلة*
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 )٢(رقم نموذج 

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

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

  ............................................................................................................................................          بكلية
  ............................................................................................................................................       بوظيفة

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

  .المشاركين معىض الباحثين يتعوأقر بتحمل مسئولية حجب الجائزة عنى وب
  .وهذا إقرار منى بذلك

  ٢/٢٠١٧/تحريرا فى     
  ............................ :توقيع المتقدم                
  دراسات العليا والبحوثالكلية  للوكيل 
  .............................: ..........االسم

                                                                                                .......................................: التوقيع
  ،...يعتمد                                                                                          

  عميد الكلية                                                                                   
  
  

  

 ختم الكلية
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  )٣(نموذج رقم 

نموذج تفويض للمتقدم من المشاركين من الجامعة فى كل بحث وذلك بتمثيلهم أمام 
 .الجامعة فى جميع اإلجراءات الخاصة بجوائز النشر العلمى

  )يتم تعبئة النموذج لكل بحث(
  

  :بأننا / نقر نحن الموقعين أدناه بأننى
  ................................................................./   نفوض السيد الدكتور 

لنا بتمثيلنا أمام الجامعة فى جميع اإلجراءات الخاصة بالتقدم للحصول على جوائز النشر العلمى الدولى واليحق 
   .واليحق لنا التقدم بذات البحث مرة أخرىاي شان يتعلق بهذه الجوائز  لجامعة فيعلى  ابموجب هذا التفويض الرجوع 

  وهذا تفويض منا بذلك   
  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           

 
التوقيع بالتفويض   الرقم القومى  *المدون بالبطاقة االسم

  للمتقدم
نسبة 

  المشاركة
خاص (

  )بالجامعة
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

  
  يتم وضع خط تحت أسم المتقدم*
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  )٤(نموذج رقم 
  .............قائمة المتقدمين من كلية 

  نموذج خاص بمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  

  معة للدراسات العليا والبحوثنائب رئيس الجا/ السيد األستاذ الدكتور
  تحية طيبة وبعد

وقد  ٢٠١٦مرفق لسيادتكم قائمة بالسادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية المتقدمين لنيل جوائز النشر العلمى للعام 
  .تم مراجعة كامل البيانات الخاصة بالنماذج من قبل مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  ل فائق االحترام والتقديروتفضلوا سيادتكم بقبو
                                                                                                   

  عدد المشاركين من داخل الجامعة  القسم العلمى  عدد االبحاث  اسم المتقدم  م
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  بعتمد           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  عميد الكلية                  
  .       )د.ا(                  .       )د.أ(  

  
  
  

 ختم الكلية
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  Checklistقائمة الفحص والتدقيق 
  

  ال  نعم  بتد الفحص  م
  تعبأ بمعرفة المتقدم ٩- ١البنود من 

      .ام معلومات الجامعةتم إدخال بيانات المتقدم والسيرة الذاتية وأبحاثه لنظ  ١
      .١تم الحصول على إفادة من مركز  المعلومات وتقنية االتصاالت بالجامعة بإنجاز البند   ٢
      .من نظام معلومات الجامعة تم التقدم الكترونيا وطباعة مايفيد ذلك  ٣
      .١تم تعبئة النموذج رقم   ٤
      . ٢تم تعبئة النموذج رقم   ٥
      .ومرفق صور البطاقات أو صور جواز السفر لكل بحث ٣قم تم تعبئة النموذج ر  ٦
      .تم استيفاء جميع التوقيعات  ٧
      .بالملف للمتقدم والباحثين المشاركين تم تقديم السيرة الذاتية  ٨
      .كامال الورقى الملف تقديم تم  ٩

  .البنود التالية تعبأ بمعرفة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
      .فحص محتويات الملف الورقىتم   ١٠
      .ودقيقة) حقيقية(البيانات والمعلومات الواردة بالملف صحيحية   ١١
      )٤نموذج رقم ( بالمتقدمين معتمدة  تم إعداد قائمة  ١٢
      .وأعتماده من عميد الكلية ٢تم التوقيع على نموذج رقم   ١٣

  بعتمد           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  عميد الكلية                  
  .       )د.ا(                  .       )د.أ(  

  

 ختم الكلية


