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 شروط التقدم
 .أن يكون تاريخ نشر البحث خالل الستة أشهر السابقة لتاريخ التقدم للحصول على المكافأة .1
 .أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة تدريس أو الهيئة المعاونة أو العاملين بأحد كليات جامعة عين شمس .2
 .البحث اسم جامعة عين شمس كعنوان للباحث المتقدم أن يتضمن .3
 .أن يتم استيفاء استمارة التقدم للحصول على المكأفاة مع مراعاة كتابة جميع البيانات بخط واضح واعتمادها من عميد الكلية .4
 .توضيح الدرجة الوظيفيةأن يتم كتابة االسم الثالثي لجميع القائمين على البحث من جامعة عين شمس باللغة العربية مع  .5
 صورة الرقم القومي للباحث والمشاركين إن وجدوا  وإقرار بحالة العمل للجميع يحب أن يتم تقديم استمارة التقدم بعد اعتمادها مع .6
ع شؤون من البحث وصورة الرقم القومي وبيان الحالة على الموقع اإللكتروني للجامعة بقطا PDFأن يقوم الباحث برفع نسخة   .7

 )الدراسات العليا والبحوث )مكافأة النشر الدولي
واليعتد باألبحاث التي ال تقدم إلى أن يقوم الباحث بتقديم نسخة ورقية وأخرى الكترونية على  أسطوانة مدمجة إلى وحدة االتصال بالكلية  .8

 وحدة االتصال بالكلية.
 لنشر.يجب أن يكون البحث منشوًرا بالفعل وليس مقبواًل ل .9
 يكون الباحث أو أحد المشاركين قد صرف مكافأة لنفس البحث سابقًا من جامعة عين شمس.أال  .10

من البحث المقدم للحصول على المكافأة إذا كان البحث مستخرج من رسائل علمية المعار في حالة اإلعارة: يتم حذف عضو هيئة التدريس  .11
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القانونية  أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باستمارة مكافأة النشر الدولى صحيحة ومطابقة للواقع كما أقر بمسؤوليتي
 في حالة اإلدالء ببيانات خاطئة بهذة االستمارة
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المشاركون في البحث من أعضاء هيئة  اليوجد                                                                    يوجد
 التدريس بجامعة عين شمس

في البحث من أعضاء هيئة  المشاركون يوجد                                                                         اليوجد
التدريس بجامعة عين شمس من 

 المعاريين

 الحالة الوظيفية الكلية
 –)على رأس العمل 

 إجازة( -معار

االسم كما هو مذكور في 
 البحث

أسماء المشاركين في البحث من جامعة  االسم الثالثي باللغة العربية
 عين شمس

    

    
 

    

 

 له البحث القطاع العلمي التابع 
 التخصص التابع له المجلة 

 التصنيف التابع له المجلة لقطاع الدراسات االجتماعية والعلوم اإلنسانية 

 للمجلة المنشور بها البحث في باقي القطاعات Eigenfactorقيمة معامل   

 الموقع اإللكتروني المستخرج منه تصنيف المجلة 

 Eigenfactor يمة معاملكتروني المستخرج منه قلالموقع اإل 

 :مالحظات
 .يتم استبعاد البحوث التى التحقق أى من شروط التقدم نهائيًا -

في حالة ثبوت التقدم بأي بيانات غير صحيحية يتم حرمان المتقدم والمشاركين من المكافأة نهائيًا  -

 .نوفي هذه الحالة ال يحق للمتقدم التقدم مرة أخرى بنفسه أو مع مشاركين آخري

 .يتم رفع استمارة التقدم وجميع األوراق بالموقع اإللكترونى للجامعة -
 


