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الئر ١اجلٛائس ايعًُ ١ٝيًتُٝس ٚايعطاء ظاَع ١املٓٝــا
جائـس ٠ايٓعـر ايعًُـ ٞايدٚيــٞ

الالئحة التنفيذية

ااااا

َاد)1( ٠

تٗدف جائس ٠ايٓعر ايعًُ ٞإي ٞتعحٝع ايٓعر يف اجملال ت ٚايدٚيٜا ت اا ت ايصُع ١ايعاملٚ ١ٝيعع َصت ٟٛايٛي ٞيد ٟايصاد ٠عيطاء
ٖٝئ ١ايتديٜض َٚعا ِْٗٝٚحن ٛعُٖ ١ٝايبرث ايعًُٚ ٞايو يإليتكاء مبصت ٟٛايبرث ايعًُ ٞخلدَ ١اجملتُع ٚحتصني ايتصٓٝف
ايدٚي ٞيًحاَع. ١

َاد)2( ٠
تعه ٌٝايًحٓ ١ايعًٝا جلٛائس اجلاَع- : ١
ٜتِ تعه ٌٝايًحٓ ١ايعًٝا بكراي َٔ يئٝض اجلاَع ١يً ٞايٓر ٛايتاي-: ٞ

 يئٝض اجلاَع١ ْائب يئٝض اجلاَع ١يعئ ٕٛايدياشا ت ايعًٝا ٚايبرٛث ْائب يئٝض اجلاَع ١يعئ ٕٛايتعًٚ ِٝايطالب ْائب يئٝض اجلاَع ١خلدَ ١اجملتُع ٚتُٓ ١ٝايبٝئ١ اثٓإ َٔ ايصاد ٠يُداء ايهًٝا ت عذدُٖا يُٝد نًْ ١ٝعرٚ ١ٜاألخر يُٝد نً١ٝيًُ ١ٝطبكا يالقدَٚ ١ٝايتٓاٚب

يئٝص ًا
ْائب ايرئٝض
يطٛا
يطٛا
عيطاء

َاد)3( ٠
تعه ٌٝجلٓ ١ايديِ ايفين يًحٛائس -:

ٜتِ تعه ٌٝايًحٓ ١بكراي َٔ يئٝض اجلاَع ١برئاشْ ١ائب يئٝض اجلاَع ١يعئ ٕٛايدياشا ت ايعًٝا ٚايبرٛث ٚتته: َٔ ٕٛ
 املدٜر ايتٓفٝذ ٟيًُعًَٛا ت باجلاَع0 ١ َدٜرياّ اإلداي ٠ايعاَ ١يًدياشا ت ايعًٝا ٚايبرٛث 0 اثٓإ َٔ ايعاًَني بإداي ٠خدَا ت ٚمت ٌٜٛايبرٛث 0 -يرئٝض ايًحٓ ١االشتعاْ ١مبٔ ٜرا َٔ ٙخايد ايتعه َٔ ٌٝعيطاء ٖٝئ ١ايتديٜض 0

ٚتهَٗ ٕٛاّ إداي ٠خدَا ت ٚمت ٌٜٛايبرٛث ٚجلٓ ١ايديِ ايفين يً ٞايٓر ٛايتاي- : ٞ

 اشتكباٍ ًَفا ت األعاث املتكدَ ١جلٛائس ايٓعر ايعًُ ٞايدٚيٚ ٞايتأند َٔ اْطبام َعاٜري جائس ٠ايٓعر ايعًُٞيً ٞاألعاث املكدَ0 ١
 َراجعًَ ١فا ت املتكدَني يٓ ٌٝاجلائسٚ ٠ايتأند َٔ اشتٝفاء املًفا ت ملتطًبا ت اجلائس ٠املتكدّ ايٗٝا املرظحٚعكا ملعاٜري ٚعذهاّ ايالئر ١املٓصٛص يًٗٝا.
 حتدٜد األعاث املرظر ٚ ١املطابك ١ألذهاّ الئر ١اجلٛائس ٚيعع املصتٛعَٗٓ ٢ا إىل جلٓ ١ايديِ ايفين. اشتكباٍ ْتائخ عرص األعاث ٚايداد تكرٜر بأمساء املرظرني ايفائس ٜٔطبكا يًٓتائخ ايٛايد َٔ ٠جلٓ ١ايديِ ايفينٚطبكا ألذهاّ الئر ١اجلٛائس باجلاَع ١ياليتُاد َٔ ايًحٓ ١ايعًٝا يًحٛائس متٗٝدا يًعرض يً ٢دلًض اجلاَع.١

َاد) 4 ( ٠
َٛايٝد ايتكدّ يًحائس- : ٠
ٜتِ اإليالٕ ئ جائس ٠اجلاَع ١يًٓعر ايعًُ ٞايدٚي ٞيف ظٗر عنتٛبر ذيت  31دٜصُرب َٔ نٌ ياّ يً ٞعٕ تعًٔ ايٓتائخ
يف يٝد ايعًِ يف ايعاّ ايتاي0 ٞ

َاد) 5 ( ٠
متٓح جائس ٠ايٓعر ايعًُ ٞايدٚي ٞأليطاء ٖٝئ ١ايتديٜض ٚاهلٝئ ١املعاٚ ١ْٚاملٓتُني جلاَع ١املٓٝا يً ٞعٕ ته ٕٛايبرٛث املكدَ١
يٖٓ ٌٝذ ٙاجلائس ٖٞ ٠عكط املٓعٛي ٠يف دلال ت يًُ ١ٝدٚيٚ ١ٝهلا َعاٌَ تأثري . Impact Factor

َاد)6( ٠
ايعرٚط ايعاَ ١جلائس ٠اجلاَع ١يًٓعر ايعًُ ٞايدٚي- : ٞ
 -1متٓح اجلائس ٠يألعاث املٓعٛي ٠يف ياّ ايتكدّ يًحائس.٠
 -2يٓد ايتكدّ يًحائس ٠ال تكبٌ األعاث املٓعٛي ٠إيهرتْٝٚاً  on lineعَ ٚكبٛي ١يًٓعر إال بعد ظٗٛي ايعدد املطبٛع َٔ ايدٚي١ٜ
ٚبٝاْا ت ايبرث ناًَ( ١عيقاّ ايصفرا ت ٚيقِ ايعدد ٚ Volume/Issueتايٜذ ايٓعر (يٝض تايٜذ قب ٍٛايبرث
عَٚراجعت٘ ع ٚايٓعر إيهرتْٝٚاً).
 -3ايباذث املتكدّ بايبرث البد عٕ حيطر َا ٜفٝد َٛاعك ١باق ٞاملعاينني بايبرث يًــ ٞعٕ ٜتكــدّ ايبرث بامس٘
ٚال حيل يًُعاينني ايتكدّ ب٘ َر ٠عخرٜ"( ٟتكدّ بايبرث ايبــاذث األ ٍٚبرتتٝب ايتأيٝــف ٚاملٓتُ ٢جلاَع ١املٓٝا
يً ٞعٕ ٜتعٗد باقتصاّ املهاعأَ ٠ع باق ٞاملعاينني بعــد تٛقٝع٘ يً ٢تعٗد بذيو ٚتٛقٝع املعاينني بايعًِ يً ٢ايتعٗد")0
-4عال ٜتِ تكد ِٜايبرث عنثر َٔ َر ٠ئ طرٜل عنثر َٔ َعايى ٚيف ذاي ١تهراي ايتكدّ بٓفض ايبرث تصرب اجلائس٠
َٔ ايصاد ٠املتكدَني 0
 -5تصتبعد األعاث اييت ال حتٌُ اشِ جاَع ١املٓٝا يًُا بأْ٘ ئ ٜتِ َٓح اجلائس ٠يألعاث ايػري َذنٛي ٠بٗا االشِ ايرشـُٞ
ايصرٝح يًحاَع ١بايًػ ١االجنًٝس0 Minia University ١ٜ
 -6عٕ ٜه ٕٛإشِ جاَع ١املٓٝا يف تعرٜف جٗـ ١ايعٌُ يًباذث ٖ ٞاجلٗ ١األٚي" First Affiliation " ٞ
 -7متٓح َهاعأ ٠يًباذثني املعرتنني ع ٚاملؤيفني يهتاب ع ٚعصٌ يف نتاب (  ) Chapterبايًػا ت األجٓبَٓٚ ١ٝعٛي َٔ خالٍ
دٚي ْعر دٚي ١ٝتٓعر دلال ت هلا َعاٌَ تأثري ( َ ) Impact Factorــع تكدَ ِٜاٜثبت ايو.
 -8ميهٔ يًصاد ٠ايباذثني بايهًٝا ت ايٓعر ١ٜايتكدّ بايبرٛث املٓعٛي بايًػ ١األجٓب ١ٝمبحًــَٓ ١عـــــٛي َٔ ٠خالٍ دٚي ْعر
دٚي ١ٝتٓعر دلال ت هلا َعاٌَ تأثري ( َ ) Impact Factorـــــع تكدَ ِٜا ٜثبت ايو .
 -9حيل إلداي ٠خدَا ت ٚمت ٌٜٛايبرٛث يد ايبرث يًهً ١ٝيف ذاي ١يدّ إشتٝفاء ايبٝاْا ت ٚاألٚيام املكدََ ١ع ايبرث.
َ -10راياَٛ ٠ايٝد ايتكدٚ ِٜيدّ قب ٍٛع ٟعث بعد إْتٗاء املد ٠احملدد ٠يًتكدّ يٓ ٌٝاجلائس.٠

َاد) 7 ( ٠
املصتٓدا ت املطًٛب-: ١

 -1إشتٝفاء منٛاد ايتكدّ يًحائسٚ ٠اإلقراي ٚايتعٗد بإقتصاّ اجلائسَ ٠ع َرايا ٠نتاب ١مجٝع ايبٝاْا ت غط ٚاضح
ٜٛٚقع َٔ مجٝع ايباذثني املعاينني ٚاملٓتُني جلاَع ١املٓٝا ٜٚعتُد َٔ ايصٝد يُٝد ايهًٚ ١ٝختُِٗ غتِ ظعاي اجلُٗٛي.١ٜ
 -2يٓد ايتكدّ بهتاب ع ٚعصٌ يف نتاب ٜتِ تكد ِٜصٛي ٠ضٛئَ ١ٝطبٛي َٔ ١غالف ايهتاب ٚايفٗرط ٚايصفرا ت اييت حتتٟٛ
يًَ ٞا  :ًٜٞيقِ ايــ( ٚ )ISBNتايٜذ صدٚي ايهتاب ٚإشِ داي ايٓعر َٚا ٜثبت ْعرٖا مبحال ت هلا َعاٌَ تأثري.
 -3إيعام ْصد ١ناًَ َٔ ١ايبرث ٚيق ١ٝباإلضاع ١إيْ ٞصد ١إيهرت ١ْٝٚيف صٝػ PDF ١يً.CD ٞ
 -4إيشاٍ ْصد َٔ ١ايبرث  PDFإي ٞجاْب صٛي ٠ظدص ١ٝيًباذث ٚصٛي ٠بطاق ١ايرقِ ايك َٞٛشاي ١ٜيً ٞايربٜد األيهرتْٞٚ
ٚاخلاص بإداي ٠خدَا ت ٚمت ٌٜٛايبرٛث باألداي ٠ايعاَ ١يًدياشا ت ايعًٝا ٚايبرٛث pg.research@mu.edu.eg
َ -5اٜثبت قَ ١ُٝعاٌَ ايتأثري.
 -6تعٗد بعدّ ايتكدّ بايبرث شابكاً َٔ ايباذث املتكدّ ع ٚعذد املعاينني (َٔ جاَع ١املٓٝا) ٚيدّ صرف َهاعأ٠
ئ ْفض ايبرث شابكاً .
 -6بٝإ ذايٚ ١ظٝف ١ٝذدٜث َعتُد.

َاد) 8 ( ٠

ٜهَٝ ٕٛعاد ايتعًُا ت خالٍ عشبٛيني َٔ تايٜذ إيشاٍ خطاب ْتٝح ١عرص ايًحٓ ١ايفٓٝـــــ ١يًبرٛث املكدَ0١

َاد)9( ٠
َٓح اجلٛائس -:

ٜ - 1تِ تهر ِٜايهً ١ٝااليً ٞيف يدد االعاث ايدٚي ١ٝاملٓعٛي.٠
ٜ – 2تِ تهر ِٜايباذث ايٓاظر يًبرث االيًَ ٞعاٌَ تأثري ايعاّ ايصابل يًتهر. ِٜ
ٜ -3تِ تهر ِٜايباذث احلاصٌ يً ٞعنرب يدد َٔ األعاث .Q1
 ٜتِ َٓح اجلٛائس بٓاء يً ٞتٛص َٔ ١ٝجلٓ ١ايديِ ايفين بعد َٛاعك ١ايًحٓ ١ايعًٝا يًحٛائس ٜٚتِ يٌُ َذنر ٠بايفائسٜٔٚتعرض يً ٞدلًض اجلاَع ١يًُٓح ٚحتدٜد ق ١ُٝاجلائسٜٚ ٠تِ تصً ِٝاجلائس ٠يف إذتفاي ١ٝيٝد ايعًِ.

َاد)10( ٠
ايتُ ٌٜٛاملاي ٞيًحٛائس -:

ٜتِ االيتباط املاي ٞيًحٛائس ٚنٌ اإليُاٍ املرتبط ١بٗا نٌ ياّ َاي ٞخصُا َٔ بٓٛد املٛازْ ١املدتصٚ ١يف ذاي ١يدّ نفاٜتٗا
ٜتِ االيتباط َٔ املٛايد ايذات ١ٝباجلاَع ١بعد َٛاعك ١دلًض إداي ٠ايصٓدٚم املعين.

َاد)11( ٠
َهاعآ ت ايًحإ -:

ٜ -1ك ّٛايصٝد ع.د /يئٝض اجلاَع ١بتردٜد َهاعأَ ٠كابٌ ذطٛي إجتُاع جلإ اجلٛائس ٚجلٓ ١ايديِ ايفين ٚعيُاٍ ايصهرتاي١ٜ
ٜ -2تكدّ ايصٝد ع.دْ /ائب يئٝض اجلاَع ١يعئ ٕٛايدياشا ت ايعًٝا ٚايبرٛث بإقرتاح بكَ ١ُٝهاعأ ٠عيُاٍ ايترهٚ ِٝاملعرتنني
يف تٓفٝذ عيُاٍ يٝد ايعًِ ايذ ٟمتٓح ع ٘ٝاجلٛائس ٚتعرض يً ٞايصٝد ع.د /يئٝض اجلاَع ١يًُٛاعكٚ ١األيتُاد.

***************************

