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  (1مادة )
 ت والدوياا ت اا ت الممعة العاملية   ويعع ممتو  الويي لد  المادة عيااء تهدف جائزة النشر العلمي إلي تشجيع النشر يف اجملال

هيئة التدياس ومعاونيهم حنو عهمية البحث العلمي والك لإليتقاء مبمتو  البحث العلمي خلدمة اجملتمع وحتمني التصنيف 
 الدولي للجامعة .

 ( 2مادة )
 -تشكيل اللجنة العليا جلوائز اجلامعة : 

 -لجنة العليا بقراي من يئيس اجلامعة يلي النحو التالي :اتم تشكيل ال
 يئيمًا      يئيس اجلامعة                                                             -
 نائب الرئيس                              نائب يئيس اجلامعة لشئون الدياسا ت العليا والبحوث                 -
 ياوا      ئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب  نائب ي -
 ياوا                          نائب يئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة                          -
 اثنان من المادة يمداء الكليا ت عحدهما يميد كلية نظراة واألخر يميد كلية -
 عيااء                                                  يملية طبقا لالقدمية والتناوب       
 

 ( 3مادة )
 -تشكيل جلنة الديم الفين للجوائز :

 اتم تشكيل اللجنة بقراي من يئيس اجلامعة برئاسة نائب يئيس اجلامعة لشئون الدياسا ت العليا والبحوث وتتكون من : 
 0املدار التنفيذ  للمعلوما ت باجلامعة  -
 0اإلداية العامة للدياسا ت العليا والبحوث  مداريام -
 0اثنان من العاملني بإداية خدما ت ومتوال البحوث    -
 0لرئيس اللجنة االستعانة مبن اراه من خايج التشكيل من عيااء هيئة التدياس  -

 -يلي النحو التالي : وجلنة الديم الفين متوال البحوث ووتكون مهام إداية خدما ت 
 ا ت األحباث املتقدمة جلوائز النشر العلمي الدولي  والتأكد من انطباق معااري جائزة النشر العلمي استقبال ملف -
 0يلي األحباث املقدمة      
  املرشح اليها املتقدم اجلائزة ملتطلبا ت لفا تامل استيفاء من والتأكد لنيل اجلائزة  املتقدمني ملفا ت مراجعة -
 .يليها املنصوص ةالالئح وعحكام  ملعااري وعقا    
 .الديم الفين  جلنة إىل منها املمتوعى ويعع اجلوائز الئحة ألحكام املطابقة األحباث املرشحة و حتداد -
 جلنة الديم الفين  من الوايدة للنتائج طبقا الفائزان املرشحني بأمساء تقرار وايدادعحص األحباث  نتائج استقبال -
 .اجلامعة جملس يلى للعرض متهيدا للجوائز  العليا اللجنة من لاليتماد جلامعةبا اجلوائز الئحة ألحكام وطبقا    

 الالئحة التنفيذية
 ااااا



 (  4مادة ) 
 -مواييد التقدم للجائزة : 

 داممرب من كل يام يلي عن تعلن النتائج  31اتم اإليالن ين جائزة اجلامعة للنشر العلمي الدولي يف شهر عكتوبر حيت 
 0يف ييد العلم يف العام التالي 

 
 

 (  5)  مادة
 متنح جائزة النشر العلمي الدولي أليااء هيئة التدياس واهليئة املعاونة واملنتمني جلامعة املنيا يلي عن تكون البحوث املقدمة 

 . Impact Factorلنيل هذه اجلائزة هي عقط املنشوية يف جمال ت يلمية دولية وهلا معامل تأثري  
 

 

 ( 6مادة ) 
 -عة للنشر العلمي الدولي : الشروط العامة جلائزة اجلام 
 متنح اجلائزة لألحباث املنشوية يف يام التقدم للجائزة. -1

   عو مقبولة للنشر إال بعد ظهوي العدد املطبوع من الدوياة  on lineيند التقدم للجائزة ال تقبل األحباث املنشوية إلكرتونيًا  -2
 النشر )ليس تاياخ قبول البحث     وتاياخ Volume/Issueدد وبيانا ت البحث كاملة )عيقام الصفحا ت ويقم الع       
 مراجعته عو النشر إلكرتونيًا(.عو       

 ــدم البحث بامسه عن اتق ـيباقي املشايكني بالبحث يلـالباحث املتقدم بالبحث البد عن حيار ما افيد مواعقة  -3
 جلامعة املنيا  ف واملنتمىــالتألي ـاحث األول برتتيبحث البـم بالب"اتقد) للمشايكني التقدم به مرة عخر  وال حيق        
 0"(التعهد بالعلم يلىاملشايكني بذلك وتوقيع  يلى تعهد توقيعهد ــباقي املشايكني بعع املكاعأة م امتمباق اتعهدعن  يلي      

 عال اتم تقدام البحث عكثر من مرة ين طراق عكثر من مشايك   ويف حالة تكراي التقدم بنفس البحث تمحب اجلائزة -4
 0من المادة املتقدمني      

  تمتبعد األحباث اليت ال حتمل اسم جامعة املنيا يلما بأنه لن اتم منح اجلائزة لألحباث الغري مذكوية بها االسم الرسـمي  -5
 Minia  University    0الصحيح للجامعة باللغة االجنليزاة      

  ( باللغا ت األجنبية ومنشوي من خالل     Chapterمتنح مكاعأة للباحثني املشرتكني عو املؤلفني لكتاب عو عصل يف كتاب ) -6
 ك.( مــع تقدام مااثبت ال Impact Factorدوي نشر دولية تنشر جمال ت هلا معامل تأثري )        

  ميكن للمادة الباحثني بالكليا ت النظراة التقدم بالبحوث املنشوي باللغة األجنبية مبجلــة منشـــــوية من خالل دوي نشر  -7
 ( مـــــع تقدام ما اثبت الك. Impact Factorدولية تنشر جمال ت هلا معامل تأثري )        

 يف حالة يدم إستيفاء البيانا ت واألوياق املقدمة مع البحث.حيق إلداية خدما ت ومتوال البحوث يد البحث للكلية  -8

 ويدم قبول ع  حبث بعد إنتهاء املدة احملددة للتقدم لنيل اجلائزة.مراياة مواييد التقدام  -9

 



 

 ( 7مادة ) 
 -املمتندا ت املطلوبة : 
 كتابة مجيع البيانا ت خبط واضح   إستيفاء منواج التقدم للجائزة واإلقراي والتعهد بإقتمام اجلائزة مع مراياة  -1
 واوقع من مجيع الباحثني املشايكني واملنتمني جلامعة املنيا واعتمد من الميد يميد الكلية  وختمهم خبتم شعاي اجلمهوياة.      
    يند التقدم بكتاب عو عصل يف كتاب اتم تقدام صوية ضوئية مطبوية من غالف الكتاب والفهرس والصفحا ت اليت حتتو -2

 (   وتاياخ صدوي الكتاب   وإسم داي النشر  وما اثبت نشرها مبجال ت هلا معامل تأثري. ISBNيلي ما الي: يقم الــ)        
 .CDيلي  PDFإيعاق نمخة كاملة من البحث ويقية باإلضاعة إلي نمخة إلكرتونية يف صيغة  -3
   ية بطاقة الرقم القومي ساياة يلي الرباد األلكرتوني وصإلي جانب صوية شخصية للباحث و PDFإيسال نمخة من البحث  -4
   pg.research@mu.edu.eg واخلاص بإداية خدما ت ومتوال البحوث باألداية العامة للدياسا ت العليا والبحوث      
 مااثبت قيمة معامل التأثري. -5
 اثة معتمدة.بيان حالة وظيفية حد -6

 

 (  8مادة ) 
 0اكون ميعاد التظلما ت خالل عسبويني من تاياخ إيسال خطاب نتيجة عحص اللجنة الفنيـــــة للبحوث املقدمة     

 ( 9مادة )
 -منح اجلوائز :

 اتم تكرام الكلية االيلي يف يدد االحباث الدولية املنشوية. - 1
 .معامل تأثري العام المابق للتكرام اتم تكرام الباحث الناشر للبحث االيلي  – 2
 .Q1اتم تكرام الباحث احلاصل يلي عكرب يدد من األحباث  -3

 

  اتم منح اجلوائز بناء يلي توصية من جلنة  الديم الفين بعد مواعقة اللجنة العليا للجوائز واتم يمل مذكرة بالفائزان  -
 زة   واتم تمليم اجلائزة يف إحتفالية ييد العلم.وتعرض يلي جملس اجلامعة للمنح وحتداد قيمة اجلائ     
 

 ( 10مادة )
 -التموال املالي للجوائز :

  اتم االيتباط املالي للجوائز وكل اإليمال املرتبطة بها كل يام مالي خصما من بنود املوازنة املختصة ويف حالة يدم كفااتها         
 عة بعد مواعقة جملس إداية الصندوق املعين.اتم االيتباط من املوايد الذاتية باجلام       

 ( 11مادة )  
 -مكاعآ ت اللجان :

 اقوم الميد ع.د/ يئيس اجلامعة بتحداد مكاعأة مقابل حاوي إجتماع جلان اجلوائز وجلنة الديم الفين وعيمال المكرتاياة -1
 ا  بقيمة مكاعأة عيمال التحكيم واملشرتكنياتقدم الميد ع.د/ نائب يئيس اجلامعة لشئون الدياسا ت العليا والبحوث بإقرت -2

 تنفيذ عيمال ييد العلم الذ  متنح عيه اجلوائز وتعرض يلي الميد ع.د/ يئيس اجلامعة للمواعقة واأليتماد.يف        
*************************** 
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