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  قواعد واشتراطات عامة
   (ESCPA) نشر العلميتمیز فى الللبرنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد جوائز ل

  
  :قواعد التقدم للجوائز  - أ
§  ً بدوریات مسجلة بقاعدة بیانات  ٢٠١١و  ٢٠١٠ خالل عامىأن تكون االبحاث المتقدمة منشورة دولیا

Web of Knowledge   - ISI. 
 .تم اجراؤھا داخل مصر ھي أبحاثأن تكون االبحاث المتقدمة  §
/ بأحد كلیات على رأس العمل حالیاً عضو ھیئة تدریس مصري أن یكون المتقدم للحصول على الجائزة ھو  §

و  ٢٠٠٩/٢٠١٠وكان على رأس العمل خالل العامین الدراسیین  معاھد الجامعات الحكومیة المصریة
٢٠١٠/٢٠١١. 

 .ألف جنیھ مصرى ١٠٠قیمة الجائزة الكلیة التى یحصل علیھا البحث الواحد ھى  §
البحث  ىیمنح لمؤلف نقدىاألول النصف : نصفینإلي التى یحصل علیھا البحث الفائز تقسم الجائزة  §

) معھد/ كلیة ( بالمؤسسة التعلیمیة الجھة  /القسم / تدعیم المعمل تم من خاللھیالثاني عیني النصف و
 .المتقدمة بالبحث

ً لنسب المشاركة فى إعداد البحث البحث  ىمؤلفیقسم الجزء النقدى من الجائزة على  § من المصریین تبعا
العام  أكثر من مرة فى والتى تحدد بإستمارة التقدم، مع مراعاة عدم صرف جائزة مالیة لنفس المؤلف

 ).فى حالة فوز أكثر من بحث لھ(الواحد 
الجھة المتقدمة بالبحث، ویمكن أن یضم الدعم / القسم / بالدعم العیني المطلوب للمعملتفصیلى بیان  تقدیم §

، مراجع علمیة، ....)كیماویات، قطع غیار(أجھزة، إصالح وتحدیث، تجھیزات، مستلزمات تشغیل : العیني
مع مراعاة عدم صرف ). ألف جنیھ مصرى ٥٠(ى حدود نصف قیمة الجائزة إلخ ف.....حزم برمجیات 

فى حالة فوز أكثر (الجھة المتقدمة بالبحث أكثر من مرة فى العام الواحد / القسم / الدعم الخاص بالمعمل
 ).الجھة/ القسم / من بحث تم إجراءه بنفس المعمل

 

 :آلیات التقییم  - ب
یتم تقییم األبحاث المتقدمة للحصول على الجائزة باستخدام المعاییر المتعارف علیھا دولیاً من خالل قاعدة  §

باإلضافة  )Eigen Factor(باالعتماد على معامل أیجین  Web of Knowledge  - ISIبیانات 
قواعد بیانات  والتى یتم فحصھا من خالل التي حصل علیھا البحث) Citation(الى عدد االستشھادات 
 .(ISI Web of Science and / or Scopus)االستشھادات المرجعیة 

ً منلتقییم المجالت العلمیة  " Eigen factor"معامل أیجین تم إعتماد معیار  § تأثیر المعامل  بدال
"Impact Factor"  ویعكس مدى إنتشار المجلة  ن معامل التاثیر ھو معیار كمي ولیس كیفيأحیث

التباین الواضح في قیم معامالت التأثیر تبعا إلختالف التخصصات  ىلإباإلضافة  ،المجالت ولیس جودة
والمجاالت فمن غیر العدل المقارنة بین مجلة في العلوم الطبیة ومجلة في العلوم األساسیة تبعا لقیم 

ً لطبیعة المجال الطبي  ،معامالت التأثیر حیث أن مجالت العلوم الطبیة تتمیز بقیم معامالت تأثیر عالیة نظرا
 Eigen"إعتماد معیار  إستخداملذلك تم . أما معامالت تأثیر مجالت العلوم األساسیة تكون منخفضة

factor " اتقاعدة بیان أكبر واعرق قاعدة بیانات فى العالم وھى والذى یتم الحصول علیھ منISI web 
of Knowledge) (.  
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من خالل وحدة المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات  یتم تقییم األبحاث المتقدمة §
)ghttp://www.eul.edu.e.( 
 

  : التالیة اتیتم تقییم األبحاث المتقدمة وفقاً لآللی §
ü حیث یتم تقییمھا باالعتماد : ٢٠١١من األبحاث وھى األبحاث المنشورة خالل عام  المجموعة األولى

ُشر بھا البحث خالل عام  معامل أیجین الذي حصلت علیھ الدوریةعلى  وبحیث تمنح  ٢٠١١التي ن
 .أبحاث حصلت على أعلى معامل أیجین ١٠الجائزة لـ 

ü فیما عدا األبحاث ( ٢٠١١، ٢٠١٠ل عامى بحاث المنشورة خالمن األبحاث وھى األ المجموعة الثانیة
دد االستشھادات حیث یتم التقییم باالعتماد على ع): التى حصلت على جوائز فى المجموعة األولى

أبحاث حصلت على  ١٠وبحیث تمنح الجائزة لـ ، التى حصلت علیھا األبحاث) Citation(المرجعیة 
 .االستشھادات المرجعیةمن دد ع أكبر
ü  االستشھادات المرجعیة باالعتماد على قاعدتى بیانات یتم فحصISI Web of Knowledge 

 .التى تعطى تقییماً أفضل لصالح البحث الستشھاداتحساب عدد ابحیث یتم و Scopusو
ü  لطبیعة التغیر الدائم فى عدد االستشھادات بقواعد البیانات التى تستخدم فى الفحص ً  سیتمنظرا

 .ذلك الیومبحیث تسجل االستشھادات التى تظھر فى و ١٥/١١/٢٠١٢یوم الفحص 
 
  إرشادات التقدم -ج
  :إعداد وتسلیم استمارة التقدم §

ال تقبل النماذج المكتوبة بخط الی د باستمارة التقدم و یجب االلتزام بجمیع النماذج المحددة من البرنامج -
 .بالفاكس أو المرسلة

 .بداخل النسخة الورقیة المطلوبةضرورة استیفاء جمیع التوقیعات واألختام  -
 .CDإلى  باإلضافةورقیة من نموذج التقدم  ةیتم تقدیم نسخ -
ش ارع احم د عراب ي المھندس ین  ٩٦إلى عنوان البرنامج وھو  CDباإلضافة إلى  الورقیة ةتسلم النسخ -

ه بمعرف ة ال ذى ت م تحدی د(إم ا بالی د أو بالبری د الس ریع وی تم معرف ة ال رقم الك ودى  الحادي عشرالدور 
 .بعد التسلیم والفحص الظاھرى مباشرة) البرنامج

  :اً على الرابط التالىلكترونییتم إدخال بیانات البحث المتقدم إ -
).htmlwww.qaap.edu.eg/sc/ESCPA12 ( ومعرف  ة ال  رقم  الورقی  ة ةم النس  خیتس  لوذل  ك بع  د

 .الكودى
 .إتمام جمیع متطلبات التقدم الورقى وااللكترونى حتى یتسنى تقییم البحث المتقدمیجب  -
للجھة یتم تقدیم استمارة تقدم منفصلة لكل بحث عل ى / فى حالة الرغبة بالتقدم بأكثر من بحث للباحث  -

 .حده
  :توقیتات ھامة §

 .١٨/١٠/٢٠١٢أخر موعد للتقدم ھو الخمیس  -
ف   ى ی   وم  الت   ى حص   لت علیھ   ا األبح   اث) Citation(رجعی   ة االستش   ھادات المس   یتم تس   جیل ع   دد  -

١٥/١١/٢٠١٢.  


