
 

   

 

 

 

 

 

لعلمى البحث اسياسات الجامعة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يخص 

 والمؤتمرات

 فيما يخص البحث العلمى 

ها لفى مجلة علمية متخصصة فى حالة نشر بحث ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

شر جنية مكافأة ن 500ترقيم دولى معتمد أو فى مؤتمر علمى متخصص يصرف للمؤلف مبلغ 

ن البحث الواحد بحد أقصى أربعة أبحاث فى العام الميالدى ويشترط أن يظهر بوضوح أ

 امعةوفى حالة وجود أكثر من مؤلف ينتمى لجالمؤلف يبنتمى لجامعة فاروس باالسكندرية 

 فاروس للبحث الواحد تقسم مكافأة النشر بين المؤلفين بالتساوى

 فيما يخص المؤتمرات 

جامعة ن التسمح الجامعة بحضور المؤتمر بعد موافقة رئيس الجامعة مع اعتبار فترة التغيب ع

 ة خالل فترة المؤتمر مأمورية رسمية مدفوعة المرتب إذا توافرت جميع الشروط اآلتي

 بحث مقبول فى المؤتمرأن يكون للعضو  -1

 أن يكون البحث محكما على مادة البحث بالكامل وليس على الملخص -2

 أن يظهر فى البحث بوضوح أن العضو ينتمى الى جامعة فاروس باالسكندرية -3

 أال يزيد عدد المؤتمرات فى السنة الميالدية عن ثالثة -4

 هابجميع أنواعأال تزيد فترة المؤتمر عن سبعة أيام متصلة بما فيها األجازات  -5

 فيما يخص المساهمة المالية

ط د فقتقتصر المساهمة المالية للجامعة لعضو واحد فقط فى أى مؤتمر خارجى ، ولعضو واح

لذين ين امن كلية بالجامعة فى أى مؤتمر داخلى من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعد

 ما يلى :لهم أبحاث مقبولة محكمة على البحث بالكامل بشرط توافر 

 مرور عام كامل على تاريخ االلتحاق بالجامعة -1

د مرور عامين على آخر مساهمة للجامعة فى مؤتمر خارجى سابق أو عام كامل واح -2

 على آخر مساهمة للجامعة فى مؤتمر داخلى سابق 



 

   

 

 

 

 

 

فى حالة اشتراك أكثر من مؤلف ينتمى لجامعة فاروس فى نفس البحث تصرف  -3

 مؤلف واحد يتم اختياره بقرار من مجلس الكلية المساهمة المالية على أساس

 : تساهم الجامعة فى مصاريف المؤتمرات على النحو التالى

 المؤتمر الخارجى

 تذكرة السفر كاملة بالدرجة السياحية  -1

 قيمة رسم االشتراك والتسجيل بالمؤتمر -2

 يامأدوالر أمريكى لليوم الواحد بحد أقصى سبعة  100مصاريف إقامة العضو بواقع  -3

بعة يراعى أال يتجاوز الحد األقصى لمساهمة الجامعة فى أى مؤتمر خارجى مبلغ س -4

 آالف جنية

 المؤتمر الداخلى

 جنيه طوال فترة المؤتمر 200نفقات بدل انتقال إلى المؤتمر بحد أقصى  -1

 قيمة رسم االشتراك والتسجيل فى المؤتمر -2

 أيامجنيه بحد أقصى ثالثة  150بدل سفر يومى للعضو بواقع  -3


