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 الجزء الخاص بالباحث: .أ
 تاريخ تقديم الطلب:   /   /  اسم المؤلف:

 القسم: الكليـة:
 عنوان البحث:

 
 

 :البحث عنوان المجلة التي سينشر فيها
 

 العدد: (:ISSNرقم المجلة )
 تاريخ قبول البحث:    /    / تاريخ تقديم البحث للمجلة:   /    /

 العنوان االلكتروني للمجلة:
 ال    نعم   هل البحث جزء من رسالة الدكتوراه أو الماجستير؟                  
 ال نعم     هل تـم انــجاز البحــث فــي جــامعــة فيـــالدلفــــيا؟                     
 ال نعم     هل يوجد دعم خارجي؟                                             

كان  إذا ؟هل يوجد باحثين مشاركين من داخل الجامعة
 الجواب نعم يرجى ذكر العدد

     نعم   ال 
 العدد :

كان  إذا ؟الجامعة خارجهل يوجد باحثين مشاركين من 
 الجواب نعم يرجى ذكر العدد

     نعم   ال 
 العدد :

 ال   نعم      علمي هل البحث منشور مسبقاً في مجلة أو مؤتمر
 )مع الشرح(: الدعم المادي المطلوب

 المبلغ اإلجمالي المطلوب: )           ( د.أ.    مجموع التكاليف: )              ( د.أ.                                          

QFO-SR-DR-002 :بحث علميطلب دعم نشر اسم النموذج:   رمز النموذج  

 

 

 جامعة فيالدلفيا
 

 

Philadelphia  University 
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 (Rev)  :اإلصداررقم 

 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العلياالجهة المصدرة: 

 :اإلصدار تاريخ 6-9-2021
 عمادة التطوير والجودة ة: ــالجهة المدقق

 عدد صفحات النموذج: 3
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  خالل آخر عامين: للباحث الجامعة دعمتهاالسابقة التي األبحاث 

 

 قيمة الدعم سنة الدعم عنوان البحث الرقم
1.     
2.     
3.     
4.     

 : المرفقات: يرفق عند تعبئة هذا النموذج  نسخة البحث الورقية واإللكترونية  ةـنسخة قبول البحث للنشر في مجلة علمية محكم 
 نسخة عن تسجيل المجلة في قواعد البيانات   ةلصورة عن الموقع االلكتروني للمج  نسخة من تقرير المحكمين

 

 الجزء الخاص بالكلية: .ب
 (: وثائق)يرجى إضافة ال رأي لجنة البحث العلمي في الكلية

 :األولوية البحثية الوطنية 
 
       هل تم تحديث بيانات الباحث على بوابة البحث العلمي              نعم ال 

 
 غير متخصصة متخصصة     غير محكمة     محكمة       :البحث مستوى المجلة التي سينشر فيها

      منتظمة      غير منتظمة 
 جامعة دار نشر غير عالمية     دار نشر عالمية     عن: تصدر

        جمعية علمية     مركز بحث 
 دولية اقليمية     عالمية        لها هيئة تحرير

 ثالث سنوات فأكثر     فأكثر       سنتان  مضى على صدورها
 ال  نعم      ولها عامل تأثير JCRقاعدة بيانات  هل المجلة مسجلة ضمن

 : ضمن أحد قواعد البيانات التالية  ال ( فهل المجلة مسجلةإذا كان الجواب )
 ال  نعم     ISI Thomson Reuters  قاعدة بيانات -
 ال  نعم     Scopus   قاعدة بيانات   -
   ERAقاعدة بيانات   -

 نعم( فما تصنيف المجلةإذا كان الجواب )
     نعم  ال 
  A          B          C               غير مصنف 

  رقم الجلســـة:
 اسم رئيس اللجنة:

 التاريخ:     /    / ـــع: ـالتوقيــ
 :توصية مجلس القسم 
 :توقيع رئيس القسم 

http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
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 :توصية مجلس الكلية 
 
 :توقيع عميد الكلية 

 
                                     لجزء الخاص بمجلس البحث العلميا .ج

 رقم الجلسة: 
  التوصيـة:

 
 
 

 رئيس مجلس البحث العلمي
 

 

 /     /   التاريخ:    : عالتوقيــ
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


