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 أوال صرف مكافأة النشر العلمي 
لبحم   علمي صمرف مكافمأة 92/11/9112( المنعقمةة بهمارا  3بجلسمه  رقم     موافقة مجلس قسم  العلمو  ااساسماة السنةسماةــ    1

وأس  علمي  مشهرك منشور في مجلة علماة عالماة ذات سمعة مهمازة للساة المةكهور/ رجمع عبمة أمماس السمة  الممةرس بمذات القسم   
 المشارك مع سااةه  ه  :. 

 ـ أ.ة/ محمة عبة المقصوة عز العرع          ااسهاذ المهفرغ بقس  السنةسة الكسرباة كلاة السنةسة جامعة المنوفاة 1
 ـ ة/ شساع عبة العال منصور                        ااسهاذ المساعة بقس  العلو  ااساساة كلاة السنةسة جامعة المنوفاة    9

 -هحت عنواس : وأس البح 

Dielectric investigation of high density polyethylene loaded by ZnO nanoparticles 

synthesized by sol – gel route           

 -باللغة العرباة:
 فحص عازل مس البولي ااثالاس عالي الكثافة المحمل بالجسامات النانواة مس أكساة الزنك المولفة بطراقة سول الجل  

 -اس  المجلة:

Journal of Sol – Gel Science and Technology          
وأس الصرف اه  هطباقا لقرار الساة     ( 15.2ثار لسا هو  ومعامل الهأ Thomson Reutersعلما بأس المجلة مةرجة علي موقع -

  19/4/9119( والصاةر في 942ااسهاذ الةكهور/ رئاس الجامعة رق   
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 ــــــــــــــــــــــــ

بالموافقمة علمي صمرف مكافمأة 92/11/9112( المنعقمةة بهمارا  3بجلسه  رقم     موافقة مجلس قس  العلو  ااساساة السنةساة  ــ 9

 لبح  علمي  مشهرك منشور في مجلة علماة عالماة ذات سمعة مهمازة للساة الةكهور/ رجع عبة أماس السة  المةرس بمذات القسم   

 سااةه  ه  :.  وأس المشارك مع
 ـ أ.ة/ محمة عبة المقصوة عز العرع          ااسهاذ المهفرغ بقس  السنةسة الكسرباة كلاة السنةسة جامعة المنوفاة 1 
 ـ ة/ شساع عبة العال منصور                        ااسهاذ المساعة بقس  العلو  ااساساة كلاة السنةسة جامعة المنوفاة    9

 

 -هحت عنواس : وأس البح 

Dielectric properties enhancement of PVC nanodielectrics based on synthesized 

ZnO nanoparticles  

 -باللغة العرباة:
 للبولي فانال كلوراة مس خالل الجسامات النانواة مس أكساة الزنك المحضر   يهعزاز خصائص العزل الكسرب

 -اس  المجلة:

Journal of Polymer Research                                              
وأس الصرف اه  هطباقا لقرار الساة     ( 15.1 ومعامل الهأثار لسا هو   Thomson Reutersعلما بأس المجلة مةرجة علي موقع -

  19/4/9119( والصاةر في 942ااسهاذ الةكهور/ رئاس الجامعة رق   
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        هسجال اابحا  العلماة  -ثاناا 

  السنةسة المةناة قس بالساةة  الةكهورة/  غاةة موسي الساة هاكل المةرس  تــ قام

 أبحا  . (.عةة   هسجالببالكلاة 
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