
 
 

 البحثية الجوائز قواعد

 ايمانا من األكاديمية بتشجيع البحث العلمى واالستثمار فى أغلى كوادر األكاديمية وهم الباحثين 

فقدددد  ددددة سدددعادا األسدددتاي الددددكتور رلددديح األكاديميدددة أللدددى مددديز  دددوال  بحثيدددة ل بحدددا  المتميددد ا والتدددى 

 تيشر من السادا الباحثين باألكاديمية 

وهمددا  األدددتى العلميددة ترتيددا المجدد د  معرفددةبياندداد دوليددة مر عيددة ل تىأللددى أهددم  األددد مددع االألتمدداد  

 (. Scopus( و )Web of Scienceبياناد: )

 Clarivate Analytics, Journal ( مددددن  دددد   WOSوتتددددال معلومدددداد  األدددددا البياندددداد ) 

Citation Reports (JCR)  ( أمددددا فددددى  األدددددا بيانددددادScopus  فيكددددو  مددددن  دددد   مقيددددا )

(CiteScore وال .) ياتهددددا االألتمدددداد مًلقددداي أللددددى غيرهمدددا  وال يلتهددددج تلدددى مددددا تيشدددر  المجدددد د  يجدددو

 .  ىالربعمو عها أو تحديد  هاأثيرأللى موا عها ألن معامل ت

 

 :ويحدد نظام المكافأة طبقا للجدول والشروط التالية  

 البيانات ةكافآت المجالت المفهرسة في قاعدمقيم جدول 

Web of Science  

 

Web of Science 

 بالدوالرالقيمة المالية  الربع

1Q 6000 $ 

2Q 5000 $ 

3Q 4000 $ 

4Q 3000 $ 

 

 

 



 
 

 البيانات ةكافآت المجالت المفهرسة في قاعدمقيم جدول 

Scopus 

 

 

Scopus 

 بالدوالرالقيمة المالية  الربع

1Q 3000 $ 

2Q 2000 $ 

3Q 1000 $ 

4Q 500 $ 

 

 

 

 كما يلى : كحد أ صى نسبة المشاركةألدد الباحثين وحسا أيضاي وتحدد  يمة المكافأا  -

 

 

 

 

 

 %100التزيد مجموع نسب المشاركات عن  وفى كل األحوال

 

 

الحدددددددددددد األ صدددددددددددى ليسدددددددددددبة  ألدد الباحثين م

 المشاركة

 %100 باحث ميهرد 1

 %80 باحثا  2

 %70 ث ثة باحثين 3

 %50 أربع باحثين 4

 %40  مح باحثين 5

 مدددددددح أكثدددددددر مدددددددن  6

 باحثين

25% 



 
 

 يكو   رف المكافآد بالشروط والضوابط التالية: و

 باألكاديمية.تصرف  يمة المكافأا بالجيية المصري بيهح معامل الصرف الحالي  .1

فقدددط أللدددى أألضدددات هيسدددة التددددريح ومعددداونيهم والعددداملين باألكاديميدددة المكافدددآد يقتصدددر  دددرف  .2

 ( أثيات تقديم البحث.Payrollالمو ودين أللى رأ  العمل )أللى الـ 

 .%10ال يجا أ  تقل مشاركة أي باحث ألن  .3

 .%30نسبة مشاركة الدار  في حالة البحث المستخرج من رسالة دار  )ما ستير( ألن ال تقل  .4

 .%40ال تقل نسبة مشاركة الدار  في حالة البحث المستخرج من رسالة دار  )دكتورا ( ألن  .5

 ال يتم  رف مكافأا للدار . .6

المؤلدددد  يشددددترط أ  يإهددددر تسددددم األكاديميددددة والبريددددد ادلكترونددددى التددددابع ل كاديميددددة  ددددرين تسددددم  .7

 .  ي البحث الميشورألل

 ويؤ ذ دالما أأللى التقييمين. WOS  Scopus ال يتم الجمع في الجوال  بين  .8

  .الور ة البحثية أللى مو ع االكاديمية الخاص بالمؤل  تحميليجا  .9

 

 براءات األختراع
 

محلية ( ومدو  ألليها كذلك تعامل براتاد األ تراع الصادر لها شهادا نهالية ) من  هاد معتمدا دولية أو   -

وتصرف  يمة المكافأا كاملة للعضو / األألضات    Q1  أسم األكاديمية كام  معاملة البحث الميشور فى مجلة

 من األكاديمية .

 


