
 استمارة التقدم بفصل أو كتاب

 شروط التقدم

 .. أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة تدريس أو الهيئة المعاونة بأحد كليات جامعة عين شمس1
 .حدة فقط  من كل عامأن يتم فتح باب التقدم مرة وا . 2
 .دكتوراه( أو أي كتاب دراسى -غير مشتق من أى رسالة علمية )ماجستير )الفصل/الكتاب(أن يكون  . 3
 .أن يكون الكتاب منشور فى أحد دور النشر العالمية ومكتوب به اسم جامعة عين شمس . 4
 .كتابة جميع البيانات بخط واضح واعتمادها من عميد الكليةأن يتم استيفاء إستمارة التقدم للحصول على المكأفاة مع مراعاة  . 5
اقرار بحالة العمل لجميع الباحثين  -صورة الرقم القومى للباحث والمشاركين إن وجدوا  -. أن يقوم الباحث برفع استمارة التقدم بعد اعتمادها 6

إللكترونى للجامعة بقطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث )مكافأة النشر نسخة من الفصل/الكتاب على الموقع ا  -)قائم أو غير قائم بحالة العمل(  
 الدولي(

 . على أسطوانة مدمجة إلى وحدة االتصال بالكلية التابع لها الباحث 6. أن يقوم الباحث بتقديم نسخة ورقية وأخرى الكترونية من بند رقم 7
(Focal Point) 

 .الكتاب منشور فعليا أن يتقدم الباحث بنسخة أصلية من فصل . 8
 .. أن يكون تاريخ نشر الكتاب خالل االثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم للحصول على المكافأة9

 .من السادة المشاركين معه من الجامعةلمرة واحدة من الباحث الرئيسى وعدم تكرار تقديمه مرة أخرى  أن يتم مراعاة التقديم . 10

 بيانات خاصة بالباحث

 اسم الباحث باللغة العربية 

Name  

 
 

 الدرجة العلمية

 
 

 الكلية

 القسم 

 تاريخ الميالد 

 رقم الهاتف 

 رقم الموبايل 

 البريد اإللكتروني 

 إقرار
 

انونية في حالة اإلدالء الق ليتيئوأقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باستمارة مكافأة النشر الدولى صحيحة ومطابقة للواقع كما أقر بمس
 .خاطئة بهذة اإلستمارة ببيانات

 :االسم:                                                                                             التوقيع

 

 توقيع عميد الكلية

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 بيانات خاصة بالكتاب

Title of the 

Chapter 

عنوان الفصل في الكتاب باللغة اإلنجليزية: 

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

Title of the 

Book 

 .............................................................عنوان الكتاب: .........................................

 سنة النشر ...........................................................................................................

 الناشر ............................................................................................................

 بلد النشر 

........................................................................................................... ISBN الرقم الدولي للكتاب 

 الموقع اإللكتروني للكتاب .......................................................................................................

 هل الكتاب مستخرج من رسالة علمية نعم                                                 ال

المشاركون )في الفصل/ الكتاب( من  يوجد                                                                         اليوجد

أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين 

 شمس

 الحالة الوظيفية الكلية

)على رأس العمل 

 إجازة( -معار  –

االسم كما هو مذكور في 

 حثالب

أسماء المشاركين في البحث من  االسم الثالثي باللغة العربية

 جامعة عين شمس

    

    

 

    

 

    

 
 

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

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

 .وفي هذه الحالة ال يحق للمتقدم التقدم مرة أخرى بنفسه أو مع مشاركين آخرين

 .يتم رفع استمارة التقدم وجميع األوراق بالموقع اإللكترونى للجامعة -

 

 


