الئحة النشر العلمي
(اجملالت والنشرات العلمية )
املعدلة بقرار جملس اجلامعة جبلسحه املنعقدة
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جعديالت متث :
* م ( )4فقرة - 3قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 7117/11/77
* م ( )4فقرة  - 3قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 7119/7/79
*م ( )5فقرة -- 7قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 7118/4/17
*م (- )7

قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 7116/17/78

*م (- )13

قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 7115/3/31

*م ( - )15ثانيا المصروفات فقرة  - 4قرار مجمس الدراسات العميا و البحوث بجمستو بتاريخ 7117/1/73
 * .آخر جعديل

قرار جملس اجلامعة بحاريخ . 3122/23/32

لباب األول :التنظيم اإلداري
مادة (1
تصدر كميات الجامعة والمراكز البحثية بعد موافقة مجمس الدراسات العميا والبحوث مجالت أو نشرات عممية بصفة دورية
تنشر فييا األبحاث التي يقوم بيا السادة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة أو غيرىا من الييئات العممية العربية أو
األجنبية سواء بطريقة الكترونية أو ورقية مطبوعة أو كالىما.
*ولمجمس الجامعة الموافقة عمى إصدار مجالت أو نشرات عممية الكترونية بعد موافقة مجمس الدراسات العميا والبحوث
بناء عمى اقتراح مجمس الكمية المختص.

مادة(:)7
تصدر المجالت-أو النشرات-العممية بالمغة العربية أو بإحدى المغات األجنبية،ويجب عند نشر األبحاث بالمغة العربية
نشر ممخص مختصر ليا بإحدى المغات األجنبية المذكورة وبالعكس.

مادة(:)3
تتخذ المجمة-أو النشرة-العممية شكال ممي از وموحدا من حيث اإلخراج والطباعة ولون ونوعية الغالف وحجم الورق
بحيث يشتمل الغالف عمى شعار الجامعة ثم شعار الكمية المعنية وعمى أن تتضمن الصفحة األولى من كل بحث منشور
بالمجمة ما يمي -:
-1عنوان البحث

 -7اسم الباحث ووظيفتو وجية عممو.
-3ممخص البحث(فيما اليتجاوز نصف صفحة)

* مع مراعاة تنميط طريقة ومواصفات الطباعة كمما أمكن –وتوضيح القواعد العامة لمنشر في الصفحات األولى من
كل عدد يتم إصداره.

مادة(:)4

في ضوء حكم المادة()35من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم()49لسنة  1977تشكل ىيئة تحرير المجمة
لمدة عامين بقرار من نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث بناء عمى اقتراح مجمس الكمية وذلك من السادة :
-1األستاذ الدكتور/عميد الكمية ( رئيسا لمتحرير).
-7األستاذ الدكتور/وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث( نائبا لرئيس التحرير).

-3عدد عشرة أعضاء عمى األكثر من الممثمين عن األقسام العممية يختارىم مجمس الكمية بترشيح من األقسام
العممية بالكمية وفقا ألعمي  H-INDEXو.SCOUPS
وفي حالة التساوي يؤخذ أعمي Citationعمي أن تضم الييئة لعضويتيا أعضاء من الخارج لالستفادة من خبراتيم
العممية او العممية ويتم اختيار مدير التحرير من بينيم.

مادة(:)5
تختص ىيئة تحرير المجمة-أو النشرة-العممية بما يمي:
-1تحديد موعد إصدار المجمة و اإلعالن عنيا والموضوعات العممية التي تنشر بيا.
- 7إعداد قوائم المحكمين لمبحوث التي سيتم نشرىا من بين السادة المتخصصين في التخصصات المختمفة لألقسام
العممية بالكمية وفق  H-INDEXعمي أن يراعي التنوع في التخصصات من حيث المؤسسات التي ينتمي إلييا
المحكمين محميا ودوليا ويجب أن تتضمن القوائم أساتذة من داخل الجامعة وخارجيا بحيث اليقل عدد المحكمين عن
اثنين لكل بحث.
 - 3تحديد رسم االشتراك السنوي في المجمة – أو النشرة -وكذلك رسوم النشر والمراجعة يتحمميا أصحاب البحوث
الراغبين في نشر بحوثيم وتحديد سعر بيع األعداد لألفراد والييئات وأسعار االشتراك بالمجمة ،ولمطالب الوافدين من
داخل الجامعة ممن يريد نشر بحث منبثق من الرسالة ُيحصل مبمغ ال يتعدى  711دوالر.
-4تحديد نظام تبادل المجمة عمى أساس اتفاقيات التبادل مع الييئات المحمية واألجنبية .
-5وضع القواعد المتعمقة بنظام تقديم البحوث لممجمة والتحكيم ومراجعة تعديالت البحوث وفقا لمتحكيم عن طريق أستاذ
متخصص في مجال البحث وكذلك أعمال الطباعة وفق مواعيد صدور المجمة.
-6وضع قواعد صرف المكافآت لممحكمين والمراجعين والقائمين عمى أعمال المجمة وتحدد المكافأة كاآلتي :
مكافأة المحكم  311جنيو لممحكم من الداخل.مكافأة المدقق المغوي  111جنيو.مكافأة سكرتارية التحرير اإلدارية والمالية تحدد بموافقة ىيئة التحرير ويجوز زيادة المكافآت طبقا لمتغيراتوالمستجدات التي تحدث مستقبال وبما يتناسب مع الموقف المالي لممجمة.

 -7تحديد عدد النسخ التي تطبع بكل عدد وكذلك المستخمصات التي يحصل عمييا الباحثون من أبحاثيم المنشورة
بالمجمة.
-8اقتراح بيع حق نشر المجمة بالخارج طبقا لمنظم الحديثة مثل اسطوانات الميزر وخالفة .
مادة(:)6
يدعو رئيس التحرير ىيئة التحرير لالجتماع مرة عمى األقل كل شيرين – أو بناء عمى طمب ثمثي أعضاء الييئة
لمنظر في األمور المعروضة ومنيا ما يتعمق بكل من أعداد المجمة – أو النشرة – وتسجل االجتماعات في سجل خاص
 ،وترسل صورة من محاضر االجتماعات العتمادىا من السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث -في
موعد غايتو عشرة أيام من تاريخ كل اجتماع.

مادة(:)7
يكون لكل مجمة – أو نشرة – عممية سكرتير ادارى يتم اختياره من بين العاممين اإلداريين بالكمية بموجب قرار من
عميد الكمية ( رئيس التحرير ) وذلك لمدة عامين قابمة لمتجديد وبناء عمى اقتراح من نائب رئيس التحرير ويتولى
تحت إشرافو المباشر األعمال اإلدارية والمالية وكذلك مشرف مالي يختص بتنظيم حسابات المجمة ويتولى القيام
باألعمال المالية لممجمة و يجوز زيادة عدد العاممين اإلداريين بالمجمة بحد أقصى ()7عضو بخالف المسئول المالي
والمسئول اإلداري وذلك فى حالة وجود مبررات تستدعى ذلك .

الباب الثاني:التنظيم الفني لمنشر العممي.
مادة( :)8
يكون لممجمة-أو النشرة-العممية سجل خاص بيا يتضمن إثبات األبحاث المقدمة لمنشر وفقا لتاريخ ورودىا وذلك تحت
إشراف نائب رئيس التحرير(مدير التحرير)يوضح بو:
-1عنوان البحث(بمغتين إحداىما المغة العربية).
-7اسم الباحث ووظيفتو وجيو عممو.

-3تاريخ تقديمو لممجمة وتاريخ إرسالو لممحكمين.
-4أسماء السادة المحكمين.
-5تحديد موقف البحث:

أ-مقبول لمنشر بدون تعديل.

ب-مقبول لمنشر بعد إجراء التعديالت المطموبة.

ج-غير مقبول لمنشر.

مادة(:)9
يراعى االلتزام –كمما أمكن -بعدد محدد لصفحات المجمة -أو النشرة وتوحيد طرق الطباعة واإلخراج الفني لإلعداد
وبشكل يساير أحدث الوسائل الفنية.
مادة(:)11

يجب مراعاة االلتزام بمواعيد اإلصدار المعمن عنيا والمنصوص عمييا صراحة في الصفحات األولى
لكل عدد يتم إصداره كمما أمكن ،ويجوز-بعد موافقة ىيئو التحرير-إصدار مالحق خاصة لبعض
األعداد.
مادة(:)11
ترسل األبحاث باسم السيد أ1د/نائب رئيس التحرير (مدير تحرير المجمة) وال تمتزم المجمة برد األبحاث أو الدراسات التي
ال يتقرر نشرىا أو تكون غير مقبولة لمنشر.

مادة

(:)17

ال يجوز إعادة نشر –اى بحث عممي منشور بالمجمة-في مكان آخر.

مادة(:)13
مع مراعاة أحكام المادة ( )5من ىذه الالئحة تترك سياسة رفض أو قبول األبحاث داخل المجمة لييئة التحرير.

الباب الثالث:التنظيم المالي
مادة(:)14
يصرف بدل حضور جمسات لييئة تحرير المجمة(أو النشرة) بواقع (  751جنيو) ال غير عن كل جمسة بما اليتجاوز
جمسة واحدة شيريا.
مادة(:)15
تتحدد إيرادات ومصروفات المجمة-أو النشرة-فيما يمي:
أوال :اإليرادات:



رسوم نشر األبحاث،واالشتراكات السنوية.

مقابل بيع أعداد المجمة.




الدعم المخصص من الجامعة (بند النشر العممي).

التبرعات واإلعالنات واليبات والمنح التي تقبميا ىيئة التحرير بعد استيفاء ومراعاة اإلجراءات القانونية في مثل

ىذه األحوال.


أية موارد أخرى يوافق عمييا ىيئة التحرير ومجمس الكمية المختص.

ثانيا:المصروفات:
-

مصروفات الطبع والتصوير واإلخراج الفني .

-

مكافآت السادة المحكمين طبقا ألحكام مادة ( )5وبما يتناسب مع ميزانية المجمة.

-

بدل حضور الجمسات (طبقا ألحكام المادة.)14

مكافأة السكرتير المالي والسكرتير اإلداري لممجمة بحد أقصى 311جنية لكال منيما عن كل إصدار مع

إمكانية زيادة المبمغ إلى 411جنية عند إعداد الحساب الختامي لممجمة.

أية مصروفات تقرىا ىيئة تحرير المجمة أو النشرة.مادة(:)16

تصرف مكافآت تحكيم لمسادة المحكمين الداخميين بغض النظر عن نتيجة ىذا التحكيم بعد وصول تقارير التحكيم إلدارة
المجمة.

مادة(:)17
تبدأ السنة المالية لممجمة-أو النشرة -مع بداية السنة المالية لمدولة وتنتيي بنيايتيا،ويتم إعداد حساب ختامي عنيا
ويتم مراجعتو سنويا بواسطة احد المراجعين الخارجيين والمرخص ليم قانونا بذلك.

مادة(:)18
يتم عرض الحساب الختامي وقائمة المركز المالي وتقرير المراجع الخارجي في اجتماع خاص لييئة التحرير
لممناقشة،والموافقة عمية تمييدا لعرضو عمى مجمس الكمية ثم مجمس الجامعة و تخضع حسابات المجمة –أو النشرة –
لمتفتيش ومراجعة األجيزة الرقابية المختصة .

مادة(:)19
يتم إعداد موازنة مالية لممجمة في موعد أقصاه نياية مارس من كل عام ويتم إقرارىا من ىيئة التحرير واعتمادىا من
مجمس الكمية

الباب ال اربع :أحكام عامة
مادة(:)71
مع مراعاة أحكام المادتين( )13،5من ىذه الالئحة يشترط لنشر اإلنتاج العممي أال يكون قد سبق نشرة كما ال يجوز
إعادة نشر األبحاث التي سبق نشرىا ولضمان ذلك يقدم الباحث إق ار ار أن البحث لم يسبق نشره  ،ومع ذلك يجوز نشر
ممخصات –أو نبذة –عن ىذه األبحاث وبشرط اإلشارة إلى المصدر والعدد الذي نشرت بو ،كذلك يجوز نشر ممخصات
رسائل الدكتوراه والماجستير التي أجيزت بالكمية –أو الكميات المناظرة.
مادة(:)71
تطبق أحكام القوانين والموائح المعمول بيا في الجامعة فيما لم يرد بشأنو نص .

**********

