جامعة الفيوم

قطاع الدراسات العليا والبحوث

ا إلجراءات والقواعد التى يجب مراعاتها
عند التقدم للحصول على جائزة جامعة الفيوم للتميز فى النشر العلمى الدولى
 .1التأكد من استيفاء بياانت استمارة التقدم بشكل سليم مع مراعاة النقاط اآلتية:
أ .أال يكون قد سبق لصاحب البحث التكرمي عنه أبعياد العلم السابقة جبامعة الفيوم.
ب .حترى الدقة التامة قبل كتابة أى من البياانت املطلوبة سواء اخلاصة ابجمللة أو البحث أو الباحثني
املشاركني.
ت .جيب ذكر اسم اجمللة ابلكامل وليس االسم املختصر.
ث .كتابة أمساء الباحثني املشاركني ابلبحث املنتمني جلامعة الفيوم بشكل واضح (االسم رابعى
وليس الشهرة أو املختصر) لضمان صحة تدوينه عند ختصيص املكافآت.
ج .حترى الدقة التامة عند استيفاء البيان اخلاص بكون البحث مستخلصا أم ال من رسالة ماجستري
أو دكتوراه سواء كانت ممنوحة من جامعة الفيوم أو من أى جامعة أخرى ،حيث أن هذا البيان
يرتتب عليه قيمة املكافأة املستحقة للمشاركني.
ح .عدم استيفاء االستمارة خبط اليد.
خ .استيفاء االستمارة ابللغة املستخدمة ابلبحث املقدم (إن كان البحث مكتوب ابللغة العربية
تستوىف بياانت االستمارة ابللغة العربية ،وإن كان ابللغة اإلجنليزية تستوىف بياانت االستمارة
ابللغة اإلجنليزية ،وإن كان بلغة أخرى تستوىف بلغة البحث واللغة اإلجنليزية معا).
د .استيفاء بياانت احلالة جلميع الباحثني املشرتكني ابلبحث الذين ينتمون جلامعة الفيوم.
 .2تقبل األحباث املنشورة بدءا من شهر أكتوبر من العام السابق وحىت هناية املوعد احملدد من العام
احلاىل.
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 .3حتديد نوع البحث وفقا للمجلة املنشور هبا:
أ .هل البحث منشور مبجلة هلا معامل أتثري  Impact Factorوفقا لـ JCR؟ (ضرورة احلصول على

قيمة معامل التأثري  Impact Factorللمجلة املنشور هبا البحث وفقا آلخر حتديث من خالل الدخول على
قاعدة بياانت ) ISI Web of Knowledge, Journal Citation Reports (JCRعن طريق الدخول على
بنك املعرفة (ميكن مراجعة خطوات الدخول على قاعدة بياانت .)JCR

ب .هل البحث منشور مبجلة مدرجة بقاعدة بياانت
فقط)؟ (ضرورة مراجعة قاعدة بياانت European Reference Index for Humanities and Social
ERIH PLUS

 Sciences- ERIH PLUSمن خالل املوقع اإللكرتوىن
اجمللة املنشور هبا البحث املقدم هبا).

(ابلنسبة للكليات النظرية

التاىل www.erihplus.nsd.no

والتأكد من إدراج

ت .هل البحث منشور بدورية دولية ال ينطبق عليها أى من الثالث نقاط السابقة؟ (يف هذه احلالة
جيب ذكر املوقع اإللكرتوىن للمجلة).

