جوائز الجامعة للتميز العلمي
وإجراءات التقدم لنيل مكافآت النشر العلمي الدولي
قواعد صرف مكافأة النشر العلمي الدولي في مجالت علمية ذات معامل تأثير في
تصنيف Incites journal citation Reports Clarivate Analytics or
Scopus
لقطاع العلوم الطبية.
جدول تحديد المكافأة المالية لجائزة النشر الدولي في دوريات مصنفة عالميا
Impact Factor

Clarivate
Analytics
Q1

Clarivate
Analytics
Q2

Less than 1
1
2
3
4
5
6 or more

 4000جنيه
 6000جنيه
 8000جنيه
 10000جنيه
 13000جنيه
 16000جنيه
 20000جنيه

 3000جنيه
 5000جنيه
 7000جنيه
 9000جنيه
 12000جنيه
 15000جنيه
 18000جنيه

Clarivate
Analytics
Q3or 4 or
Scopus
 2000جنيه
 4000جنيه
 6000جنيه
 8000جنيه
 11000جنيه
 14000جنيه
 17000جنيه

قواعد صرف مكافأة النشر العلمي الدولي في مجالت علمية ذات معامل تأثير في
تصنيف Incites journal citation Reports Clarivate Analytics or
Scopus
لقطاع العلوم الهندسية.
Impact Factor

Clarivate
Analytics
Q1

Clarivate
Analytics
Q2

Less than 1
1
2
3
4
5
6 or more

 4000جنيه
 6000جنيه
 9000جنيه
 11000جنيه
 14000جنيه
 17000جنيه
 22000جنيه

 3000جنيه
 5000جنيه
 8000جنيه
 10000جنيه
 13000جنيه
 16000جنيه
 20000جنيه

Clarivate
Analytics
Q3or 4 or
Scopus
 2000جنيه
 4000جنيه
 7000جنيه
 9000جنيه
 12000جنيه
 15000جنيه
 18000جنيه

قواعد صرف مكافأة النشر العلمي الدولي لألبحاث والمقاالت المنشورة في المجالت
العلمية لقطاعات العلوم االنسانية واالجتماعية.
 بالنسبة للنشر في المجالت الدولية وفقا لتصنيفى Clarivate Analytics or Scopus
يعامل معاملة القطاع الطبي والهندسي
 بالنسبة للنشر في مجالت مدرجة في قواعد بيانات خالف تصنيفي Clarivate
( Analytics or Scopusوهي قواعد بيانات تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة)
وهي:
قاعدة البيانات
The European Reference Index for the
)Humanities (ERIH
)Arts & Humanities Citation Index (AHCI
Humanities international index
)Social Sciences Citation Index (SSCI
)Emerging Sources Citation Index (ESCI

قيمة المكافأة
 5000جنيه
 5000جنيه
 3000جنيه
 3000جنيه
 3000جنيه

إجراءات التقدم لنيل مكافآت النشر العلمي الدولي
 .1يتم األعالن عن فتح باب التقدم لمكافأة النشر العلمي كل ثالثة أشهر (مارس ،يونيو،
سبتمبر ،ديسمبر)
 .2يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتقدم باألوراق المطلوبة ،ويتم
مراجعتها من قبل لجنة النشر الدولي لتحديد قيمة المكافأة المستحقة وفقا ً للقواعد.

األوراق والمستندات المطلوبة:
أوالا :بيانات يتم إستفائها عبر الموقع اإللكتروني للجنة النشر الدولي بعد إنشاء حساب شخصي
على الموقع وفقا ا للخانات المخصصة:
 oبيانات الباحث الرئيسي والمشاركين معه.
 oبيانات البحث.
 oنسخة إلكترونية من البحث في (صيغة  )PDFتحتوي على ترقيم الصفحات  ،وتاريخ
اإلصدار ،ورقم العدد.
الموقع اإللكتروني للجنةhttps://forms.office.com/r/N5aCx8Qk7e :

ثانيا ا :مستندات يتم تقديمها ورقيا ا (وفقا ا للنماذج المحددة ويتم الحصول عليها من مكتب نائب
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث):
.1
.2
.3

.4
.5

إستمارة البيانات يتم إعتمادها من العميد أو وكيل الدراسات العليا والبحوث.
صورة ضوئية مطبوعة من النسخة األصلية للبحث تحتوي على ترقيم الصفحات وتاريخ
اإلصدار ورقم العدد.
تقرير مطبوع من أي من مواقع قواعد البيانات التالي والذي يفيد بوجود المجلة ضمن أي
منهم:
أIncites journal citation – Clarivate analytics reports -
بScopus -
ت -تصنيفات القطاعين اإلنساني واإلجتماعي المعتمدة.
صورة مطبوعة من الصفحة العلمية الشخصية للمتقدم على موقع .Google Scholar
يتم تسليم المستندات شخصيا ً بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث.

لجنة النشر الدولي

أ.د /محمد رفعت الغباشي

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

أ.د /علي عبد العزيز علي

