مكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير:
يتم الحصول على مكافأة النشر في مجلة لها معامل تأثير عند تقديم  نسخة البحث المنشور في المجلة للجنة.
شروط التقدم لمكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير:
أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيس جامعة سوهاج.
	 أن يكون البحث منشوراً في آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة لها معامل    تأثير تبعا لـــ  ISIو Scopus لا يقل عن 0.1 .
معايير تقييم البحث المقدم للحصول على مكافأة النشر في مجلة لها معامل تأثير:
يحصل البحث على (2000) جنيه إذا كان معامل التأثير من (0,1) إلى (0,5).
	يحصل البحث على (4000) جنيه إذا كان معامل التأثير من (0,5) الى (1,0)
	يحصل البحث على (7500) جنيه إذا كان معامل التأثير من أعلى من (1,00) إلى (2,00).
	يحصل البحث على (8500) جنيه إذا كان معامل التأثير من أعلى من (2,00) إلى (3,00).
	يحصل البحث على (10000) جنيه إذا كان معامل التأثير من أعلى من (3,00) إلى  (5,00).
	يحصل البحث على (15000) جنيه إذا كان معامل التأثير من أعلى من (5,00) إلى  (10,00).
	يحصل البحث على (15000) جنيه إذا كان معامل التأثير اعلى من  (10.00).
متطلبات التقدم للحصول على مكافأة النشر في مجلة لها معامل تأثير:
موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة.
	موافقة الباحثين المشاركين للتقدم للجائزة وتقاسم المكافأة بالتساوي فيما بينهم.
	استيفاء النماذج المطلوبة.
	نسخة ورقية من البحث  بالإضافة الى اسطوانة مدمجة تحتوي نسخة الكترونية من البحث/ الأبحاث.
	إقرار بتوزيع المكافئة بالتساوي بين المشاركين في البحث من منتسبي جامعة سوهاج.








نموذج التقدم للحصول علي حافز النشر بمجلة ذات معامل تأثير
قطاع: ------------------- عام -------------------- سنة---------------
أولاً: المعلومات الخاصة بالمتقدم
الاسم: --------------------------------  الدرجة العلمية: -----------------------------
تاريخ الميلاد : ------------------------ محل الميلاد:----------------------------------- 
محل الاقامة: --------------------------------------------------------------------
القسم العلمي: -------------------------- الكلية:-------------------------------------
التليفون: ------------------------------  الفاكس: ----------------------------------
 الاميل: -----------------------------------------------------------------------
الوظيفة الحالية:-------------------------------
التخصص العام: ------------------------------
ثانيا: إقرار صحة البيانات
   اقر أنا الموقع على هذا أدناه بصحة البيانات و المعلومات و كذلك المستندات و الأدلة المقدمة منى لنيل حافز النشر من الجامعة للبحث (اذكر بيانات البحث شاملة  العنوان –المؤلفون – اسم المجلة – سنة النشر – العدد – رقم الصفحة)........................................و المعلن عنها خلال العام الاكاديمى................................ و اقر بمسئوليتي إقرارا كاملا عن ما يظهر منها من عدم مطابقة للشروط و الضوابط الواردة بلائحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و بهذا يسقط حقى فى نيل الحافز.
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................
ثالثا: إقرار عدم صرف حافز النشر لذات البحث سابقا:
  اقر أنا الموقع على هذا أدناه أنه لم يتم صرف حافز النشر  للبحث  (اذكر بيانات البحث شاملة  العنوان –المؤلفون – اسم المجلة – سنة النشر – العدد – رقم الصفحة)........................................ خلال السنوات السابقة و اقر بمسئوليتي إقرارا كاملا عن هذا الإقرار وأتحمل كافة الإجراءات والجزاءات المخالفة لهذا الإقرار بما فيها رد قيمة الحافز كاملا في حالة تكرار صرفه. 
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................





رابعا: موافقة مجلس الكلية
بناء علي الطلب المقدم من السيد : ----------------------بقسم ------------ بكلية ------------ والمتقدم للجنة الجوائز بجامعة سوهاج للحصول علي جائزة ----------------- . قد حصل علي موافقة مجلس الكلية ، المجلس رقم ------ بتاريخ ------------ بناء علي موافقة مجلس قسم بتاريخ ------------- وهذا إقرار منا بذلك.
عميد الكلية:
أ.د./ --------------
التوقيع/----------------
تحريرا في / ---------------
خامسا: إقرار توزيع مكافأة النشر
اقر أنا الموقع على هذا أدناه بأنه سوف يتم تقسيم قيمة مكافئة نشر البحث :
عنوان البحث باللغة العربية:..................................................................................
عنوان البحث باللغة الانجليزية:................................................................................
بيانات البحث (اسم المجلة - العدد – سنة النشر – رقم الصفحات): ......................................... 
وفقا للإعلان للعام الاكاديمى ............................... ووفقا للشروط و الضوابط الواردة بلائحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و اقر بمسئوليتي إقرارا كاملا عن كل ما يخالف ذلك.
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................
مجالات البحث:
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان البحث باللغة العربية: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أسماء المشاركين في البحث وتأكيد موافقتهم جميعا للتقدم للحصول على حافز النشر(المنتسبين لجامعة سوهاج فقط):
م
الاسم
الدرجة العلمية
نوع الرسالة
التوقيع
1




2




3




المجلة المنشور فيها البحث: ---------------------------------
مقدار معامل التأثير (عام التقدم): ------------------------------------------
اسم المتقدم:------------------------
التوقيع:-----------------------------
التاريخ: -----------------------------
















