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 84ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل و سيتم الرد خالل 
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 لمستندات المطلوب تقديمهابيان ب

 6102المكانية الحصول على جوائز النشر العلمى للعام 

 نوع المستند مسلسل

 أوال : البحث المقدم:

 نسخة و رقية من البحث  1

 نسخة الكترونية من البحث 2

 ثانيا:  مستندات تقدم بمعرفة المتقدم:

3 
 

للحصول على جوائز االنشر العلمى طباعة و تقديم ما يفيد التقدم اليكترونيا 
 . 2115الدولى لعام 

افادة من مركز المعلومات و تقنية االتصاالت بانه تم ادخال بيانات المتقدم و  4
 السيرة الذاتية و ابحاثه لنظام معلومات الجامعة.

 تقديم السير الذاتية  للمتقدم و للباحثين المشاركين من جامعة الزقازيق. 5

صور من بطاقات الرقم القومى أو صور من جوازات السفر للمتقدم و تقديم  6
 الباحثين المشاركين من جامعة الزقازيق.

) البيانات الشخصية للمتقدم و المشاركين من جامعة  1تعبئة النموذج رقم  7
 الزقازيق(.

 )اقرار صحة و دقة البيانات المقدمة( 2تعبئة  النموذج رقم  8

)تفويض الباحثبن للمتقدم بتمثيلهم امام الجامعة فى  3رقم تعبئة النموذج  9
اجراءات جوائز النشر العلمى الدولى للبحث المقدم( و قبول المتقدم 

 للتفويض.

 البحوث و العليا للدراسات الكلية كيل و الدكتور األستاذ يتفضل التالية البنود: ثالثا
 :عليها باالشراف

 )مرفق تندات المطلوبة   كاملة التوقيعات احتواء الملف على كافة المس 11
 بيان بمحتويات الملف(

بأن البيانات و المعلومات بالملف صحيحة   2التوقيع على  النموذج رقم  11
 )حقيقية( و دقيقة. و اعتماده من أ. د. عميد الكلية

 

 

 



 
 الجامعة للدراسات لعليا و البحوث مكتب نائب رئيس

 84ألى استفسارات يمكن االتصال على التليفون أدناه فى األمور العاجلة أو ارسال ايميل و سيتم الرد خالل 

 ساعة )خالل ايام العمل(

zuintpubprize@zu.edu.egEmail:  

Tel.:  01014520208 

 

 

 تشتيب يحتىياث انًهف انىسقً

 6106انعهًً نهعاو نهتقذو اليكاَيت انحصىل عهً جىائز انُشش 

 

 بياٌ حانت نهًتقذو يٍ انكهيت انًُتسب إنبها. -0

 قائت انفحص وانتذقيق -6

 6ًَىرج سقى  -3

 نهبحج األول 0ًَىرج سقى  -4

 نهبحج األول  + صىس بطاقاث انشقى انقىيً 3ًَىرج سقى  -5

 أصم َسخت انبحج األول -6

 انحصىل عهً جىائز.عذد يٍ انًشاث يساوي عذد األبخاث انًقذيت اليكاَيت  6-4يكشس انبُذ 

 انسيشة انزاتيت نهًتقذو -7

 انسيشة انزاتيت نهًشاسكيٍ فً انبحج األول -8

 نكم االبحاث 8يكشس انبُذ سقى 

 اسطىاَت  يذيجت عهيها كم يحتىياث انًهف بانًسي انصحيح أعالِ. -9

 


