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  عند النشر فى المجلة  و أسفل عنوان البحث     
    : تاریخ تسجیل البحث على صفحة الكلیة بشبكة المعلومات الدولیة 

  ) Q4(للمجلة من الفئة الرابعة  ) ج فقط ألف وخمسمائة جنیھا ً مصریاً 

  بأي من ) Q3(للمجلة من الفئة الثالثة ) ج فقط ألفان جنیھاً مصریاً 

  Q2)( للمجلة من الفئة الثانیة ) ج فقط ثالثة آالف جنیھاً مصریاً 
 .(  

    Q1)( للمجلة من الفئة األولي ) ج فقط أربعة آالف جنیھاً مصریاً 
   .( 

                 Natureاو مجلة  Science ةجنیھا مصریا للبحث المنشور فى مجل
 المشارك  تقسم المكافآت علي أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البحث بالتساوي ویستفید

  ارجمن خفقط علي النسبة المخصصة لھ والیحصل المشارك 

  والبحوث العلیا الدراسات

...........................................  

  ال                  تم التأكد من مراجعة البیانات                                          نعم 
  ال                  الموافقة على صرف المكافأة                                        نعم 

  رئیس الجامعة                                            

  العزیز طنطاوي عبد
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  :بیانــات خاصة بالكلیة 

عند النشر فى المجلة  و أسفل عنوان البحث      امشار إلیھالتأكد من  أن جامعة الوادي الجدید 
تاریخ تسجیل البحث على صفحة الكلیة بشبكة المعلومات الدولیة 

  القسم والكلیة للمتقدم موافقة مجلسي
  :مكافأة نشر األبحاث فى المجالت الدولیة

  : تصرف مكافأة مالیة للنشر العلمي علي النحو التالي 
ج فقط ألف وخمسمائة جنیھا ً مصریاً 1500( تصرف مكافأة قدرھا 

 ) ScopusWos or(بأي من التصنیفات السابق ذكرھا 
ج فقط ألفان جنیھاً مصریاً 2000(تصرف مكافأة قدرھا 
  ) . Wos or Scopus(التصنیفات السابق ذكرھا 
ج فقط ثالثة آالف جنیھاً مصریاً  3000( تصرف مكافأة قدرھا 

 Wos or Scopus(لسابق ذكرھا بأي من التصنیفات ا
ج فقط أربعة آالف جنیھاً مصریاً 4000(تصرف مكافأة قدرھا 

).    Wos or Scopus(بأي من التصنیفات السابق ذكرھا 
جنیھا مصریا للبحث المنشور فى مجل 20000تصرف مكافأة 

تقسم المكافآت علي أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البحث بالتساوي ویستفید

فقط علي النسبة المخصصة لھ والیحصل المشارك  الوادى الجدید  داخل جامعة

  .علي أي نسب 

الدراسات لشئون وكیل الكلیة                                            

                                    ...........................................

  :بیانات خاصة باإلدارة العامة 
تم التأكد من مراجعة البیانات                                          نعم 
الموافقة على صرف المكافأة                                        نعم 
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بیانــات خاصة بالكلیة     

  التأكد من  أن جامعة الوادي الجدید
  تاریخ تسجیل البحث على صفحة الكلیة بشبكة المعلومات الدولیة
 موافقة مجلسي

مكافأة نشر األبحاث فى المجالت الدولیةصرف  قواعد

تصرف مكافأة مالیة للنشر العلمي علي النحو التالي 
    تصرف مكافأة قدرھا
  بأي من التصنیفات السابق ذكرھا
 2 –  تصرف مكافأة قدرھا
  التصنیفات السابق ذكرھا
 3 –  تصرف مكافأة قدرھا
      بأي من التصنیفات ا
 4-  تصرف مكافأة قدرھا
      بأي من التصنیفات السابق ذكرھا
  تصرف مكافأة
 تقسم المكافآت علي أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البحث بالتساوي ویستفید

داخل جامعة من

علي أي نسب الجامعة 
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