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  الكلية/

 المعهد 

 

  

 العلمى المتميز   إستمارة مكافأة النشر
 
 

 تاريــــــــخ التقـــــــــدم:      

 شــــــروط التقــــــدم

 مدينة السادات. معاهد جامعة /كليات  ىحدإأن يكون المتقدم من أعضاء هيئة تدريس أو الهيئة المعاونة ب .1

لجميع الباحثين من جامعة مدينة    كعنـــــوان  ( University of Sadat City) جامعــــــة مدينة السادات أن يتضمن البحــــــث إســــــم  .2

 السادات. 

  واضحة ودقيقة وموقعة من أ.د/ وكيل الكلية/المعهد ومعتمدةمع مراعاة جميع البيانات  العلمى المتميز  أن يتم إستيفاء إستمارة مكافأة النشر .3

 المعهد.   /  عميد الكلية أ.د/   من

 باللغة العربية مع توضيح الدرجة الوظيفيــــــة.  ثي لجميع القائمين على البحث من جامعــــــة مدينة الساداتالسم الثإلأن يتم كتابة ا  .4

 ان يحصل الباحث على موافقة مجلس القسم بان يكون البحث ضمن الخطة البحثية للقسم ومتسق مع الخطة البحثية للكلية/المعهد والجامعة.   .5

 ان يحصل الباحث على موافقة مجلس الكلية / المعهد للتقدم للحصول على المكافأة.   .6

الي االدارة المختصة علي  (  Pdfو كذلك  البحث المنشور )  (  Wordلمي) رسال نسخه الكترونية من استمارة التقدم لمكافأة النشر الع إ .7

 . ( Mediaأو أى وسيط الكتروني ) ( SRD@usc.edu.eg )االميل الرسمي لإلدارة 

المشاركين معه فى  ى من الباحثين المشاركين بالبحث وعدم تكرار تقديمه مرة أخرى من السادة أأن يتم مراعاة تقديم البحث لمرة واحدة من  .8

 . البحث من الجامعة

 -بحاث المنشورة للمتقدم على الموقع الشخصي والمواقع المعتمدة على سبيل المثال: تفيد رفع لينك األ  ITرفاق افادة من وحدة  إ .9
Google Scholar - Scopus Publons -  Microsoft academic- orcid- linkedin - Mendly - gate chResear 

 ارفاق نموذج تسجيل بحث ) المجاالت والمحاور البحثية ( ) مرفق(   .10

 بيانات خاصة بالباحث 

ة إسم الباحث باللغة العربي   

ة إسم الباحث باللغة اإلنجليزي   

 الدرجـــــــــة العلميــــــــة: 

: المعهد /الكليــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 □غير قائم:                                                         □قائم:   
 حالة العمل: 

 القســــــــــــــــــــــــــــــــم: 

 رقــــــــــم الموبيــــــــــــل: 

: الرسمى كترونـــــــي اإلل البريـــــــد    

□يوجد ال                                                  □يوجد   
ة: التسجيل على بنك المعرف   
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 بيانات خاصة بالبحث

 :Title  اإلنجليزية:   عنوان البحث باللغة 

  Journal   العدد/الصفحات: /إســــم المجلـــــــة 

  تاريخ نشـر البحث: 

  : ( ISSN)  الرقـــم الدولـــى للمجلـــة 

  الخاص بالبحث:  DOI  رقم

  كتروني للمجلة: اإلل الموقع 

تقييم المجلة طبقا لسنة النشر طبقا لتصنيف كالريفات الذي  

 شهر يوليو  )موقع بنك المعرفة(   ة يصدر سنويا في بداي
IF:                                                                                      Q: 

 □يوجد ال               □يوجد  : مدينة السادات جامعـــــة من   المشاركون في البحث  

لبحث اسماء المشاركون في  أ  

 مدينة السادات:  جامعة    من

 الدرجة الوظيفية  سم المختصر  كما في البحث الا ي باللغة العربية الث سم  الث الا

   

   

 وجد( المشاركون على البحث من جامعات أجنبية )إن  

Complete affiliation Name 

  

 □ال                                                   □ نعم مردود تطبيقى -البحث يمكن ان يخرج منه نموذج اولى 

 إقــــــــــــــــــــــــــرار 

كما أقر  ،   وأن البحث غير مستنبط من مشروع بحثي ممول من الجامعة باستمارة مكافأة النشر صحيحة و مطابقة للواقع     الواردة الخاصه بالبحث والبيانات   أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات

 حالة ثبوت غير ذلك فانني ملزم برد قيمة الجائزة / المكافأة .وفي    ستمارة إل بهذة ا اطئه بيانات خإلدالء بأى القانونية في حالة ا   بمسئوليتيبموافقتى على شروط وقواعد النشر العلمى و 

 اإلسم:                                                                         التوقيع: 

 

 وكيل الكلية / المعهد للدراسات العليا والبحوث  رئيس القسم 
 التوقيع: التوقيع:

 

 

 
  

 

 يعتمد:
 / المعهد  عميد الكلية 
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 البحث على تسجيل    /      / بتاريخ    مجلس القسموافقت 

 .صرف مكافأة النشربتاريخ   /   /      على                          

 رئيس مجلس القسم

 االسم :                                                                                     

 التوقيع :                                                                                                                

 

 البحث  على تسجيل    /       / وافقت لجنة الدراسات العليا والبحوث  بتاريخ  

 . صرف مكافأة النشربتاريخ   /   /      على                                                

 وكيل الكلية / المعهد 

 االسم :                                                                                     

 التوقيع :                                                                                                                

                  

 البحث على تسجيل    /      / وافق مجلس الكلية / المعهد  بتاريخ  

 .صرف مكافأة النشربتاريخ   /   /      على تىة وز                                   

 الكلية / المعهد  عميد                                                                                              

 االسم :                                                                                     

 التوقيع :                                                                                                                

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ي الجامعةأر

      .صرف مكافأة النشرعلي  / لم توافق (  الجامعة   ت وافق)

             

 المدير العام                               مدير االدارة                                  الباحث المختص   
 

 

 يعتمد/                                                                                                      

   نائب رئيس الجامعة                                                                                                    
للدراسات العليا والبحوث     
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