
 ( 6مادة )
 -الشروط العامة لجائزة الجامعة للنشر العلمً الدولً :  

 تمنح الجائزة لألبحاث المنشورة فً عام التمدم للجائزة. -1

أو ممبولة للنشر إال بعد ظهور العدد  on lineعند التمدم للجائزة ال تمبل األبحاث المنشورة إلكترونٌاً  -2

   المطبوع من الدورٌة 
النشر )لٌس تارٌخ  وتارٌخ Volume/Issueت البحث كاملة )أرلام الصفحات ورلم العدد وبٌانا       

 لبول البحث    
 مراجعته أو النشر إلكترونٌاً(.أو       

أن ٌتمــدم البحث  ـًبالً المشاركٌن بالبحث علـالباحث المتمدم بالبحث البد أن ٌحضر ما ٌفٌد موافمة  -3

 باسمه 
 ف والمنتمىــالتألٌ ٌتمدم بالبحث البــاحث األول بترتٌب") اركٌن التمدم به مرة أخريللمش وال ٌحك        

  لجامعة المنٌا
المشاركٌن بذلن وتولٌع  على تعهد تولٌعهد ــبالً المشاركٌن بعع المكافأة م امتسبال ٌتعهدأن  علً      

 0"(التعهد بالعلم على

أكثر من مشارن ، وفً حالة تكرار التمدم بنفس البحث  أال ٌتم تمدٌم البحث أكثر من مرة عن طرٌك-4

 تسحب الجائزة 
 .من السادة المتمدمٌن      

تستبعد األبحاث التً ال تحمل اسم جامعة المنٌا علما بأنه لن ٌتم منح الجائزة لألبحاث الغٌر مذكورة  -5

  بها االسم الرسـمً 
 .    Minia  Universityالصحٌح للجامعة باللغة االنجلٌزٌة      

( باللغات     Chapterتمنح مكافأة للباحثٌن المشتركٌن أو المؤلفٌن لكتاب أو فصل فً كتاب ) -6

  األجنبٌة ومنشور من خالل 
 ( مــع تمدٌم ماٌثبت ذلن. Impact Factorدور نشر دولٌة تنشر مجالت لها معامل تأثٌر )        

ٌمكن للسادة الباحثٌن بالكلٌات النظرٌة التمدم بالبحوث المنشور باللغة األجنبٌة بمجلــة منشـــــورة من  -7

  خالل دور نشر 
 ( مـــــع تمدٌم ما ٌثبت ذلن. Impact Factorدولٌة تنشر مجالت لها معامل تأثٌر )        

حالة عدم إستٌفاء البٌانات واألوراق الممدمة ٌحك إلدارة خدمات وتموٌل البحوث رد البحث للكلٌة فً  -8

 مع البحث.

 وعدم لبول أي بحث بعد إنتهاء المدة المحددة للتمدم لنٌل الجائزة.مراعاة مواعٌد التمدٌم  -9

 ( 7مادة ) 
 -المستندات المطلوبة : 
جمٌع البٌانات بخط إستٌفاء نموذج التمدم للجائزة واإللرار والتعهد بإلتسام الجائزة مع مراعاة كتابة  -1

 واضح ، 
وٌعتمد من السٌد عمٌد الكلٌة، وختمهم وٌولع من جمٌع الباحثٌن المشاركٌن والمنتمٌن لجامعة المنٌا       

 .بختم شعار الجمهورٌة
عند التمدم بكتاب أو فصل فً كتاب ٌتم تمدٌم صورة ضوئٌة مطبوعة من غالف الكتاب والفهرس  -2

  والصفحات التً تحتوي 
( ، وتارٌخ صدور الكتاب ، وإسم دار النشر، وما ٌثبت نشرها  ISBNعلً ما ٌلً: رلم الــ)        

 بمجالت لها معامل تأثٌر.
 .CDعلً  PDFإرفاق نسخة كاملة من البحث ورلٌة باإلضافة إلً نسخة إلكترونٌة فً صٌغة  -3



طالة الرلم المومً سارٌة رة بوإلً جانب صورة شخصٌة للباحث وص PDFإرسال نسخة من البحث  -4
   علً البرٌد األلكترونً 

 والخاص بإدارة خدمات وتموٌل البحوث باألدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث      

pg.research@mu.edu.eg   
 ماٌثبت لٌمة معامل التأثٌر. -5
 تمدة.بٌان حالة وظٌفٌة حدٌثة مع -6
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