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 (1مادة )
 دافــــالة واألهــــة والرســــالرؤي

 ة:ـــــــــــالرؤي
 والطبية والتطبيقية  اإلنسانية السعي حنو التميز والريادة يف جمال الدراسات

 .والدوىل من خالل جمالت علمية حمكمةلى املستوى اإلقليمى ع

 الة:ـــــــالرس
 جمال الدراساتمتخصصة ومرجعًا علميًا للباحثني يف جمالت أن تكون 

والدول واإلسهام يف حتقيق التواصل بني مصر الطبية والتطبيقية و اإلنسانية

وااللتزام باملعايري العاملية من حيث األصالة واملنهجية العربية واألجنبية 

 البحثية.كافة اجملاالت واحلفاظ على التميز يف 

 داف:ـــــهاأل
نشر األحباث األصيلة واملبتكرة خلدمة اجملتمع اجلامعي واحملافظة على  -

 قيم النشر العلمي.

 يف اجلودة عالي والتطبيقي االسرتاتيجي والتطوير البحث ودعم تعزيز -

 البحثية. اجملاالت مجيع

من خالل نشر األحباث التى  اجملتمعية القضايا يف العلم صوت توصيل -

 تناقش القضايا وطرق معاجلتها.
 وصناع والباحثني لألكادميينيحمكمة  اجلودة عالية حبثية أوراق توفري -

 القرار.

 .عالية اجلودة جتريبية حبوث بيانات نشر يف املساهمة -
 والتطورات للبحث مبنصة العامل أحناء مجيع يف العلمي اجملتمع تزويد -

 واهلندسية والطبية العلوم اإلنسانية  جماالت مجيع يف املبتكرة

 يا.والتكنولوج
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 (2مادة )
 رـــــروط النشـــــــــشــــ

تصدر عن قطاع الدراسات العليا باجلامعة والكليات/ املعاهد واملراكز  -

املتخصصة جبامعة أسوان جمالت علمية متخصصة كٌل فى ختصصه 

شهرية( حيددها جملس إدارة  -ربع سنوية  -نصف سنوية  -حمكمة )سنوية 

 اجمللة.

ميكن للكلية/ املعهد املركز البحثى إصدار جملة باللغة العربية وجملة  -

باللغة اإلجنليزية أو بأية لغة أجنبية أخرى مع األخذ فى االعتبار أن يقدم 

 ملخًصا باللغة اإلجنليزية واملراجع باللغة اإلجنليزية.

حبوثًا علمية مبتكرة مل يسبق نشرها ينشر باجملالت العلمية املذكورة  -

 وليست قيد النشر فى مكان آخر.

يسمح باالشرتاك فى اجمللة باألحباث واملقاالت التى جيريها أو يشرتك فيها  -

أعضاء هيئة التدريس أو الباحثني فى اجلامعات واملعاهد وهيئات البحث 

 العلمى فى مصر أو خارجها.

 اللغات األجنبية. ميكن نشر البحوث باللغة العربية أو -

ختتص اجمللة بنشر األحباث واملقاالت العلمية فى مجيع أنواع املعرفة وفقًا  -

 لتخصص الكلية. 

 ل عدد البحوث عن مخسة حبوث لكل إصدار.يق ال -
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 (3مادة )
 وانــة أســة جلامعــالت العلميــس إدارة اجملــجمل

 ر متتتتتن  يتتتتتتم تشتتتتتكيل جملتتتتتس إدارة اجملتتتتتالت العلميتتتتتة باجلامعتتتتتة بقتتتتترا        -

 أ.د/ رئيس اجلامعة:
 ًاــرئيس أ.د/ نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث -1
 ًاـــنائب   أ.د/ املشرف العلمى للمجالت العلمية -2
 اءـأعض    رؤساء حترير اجملالت العلمية -3

 (4مادة )
 ةــــــس إدارة اجمللــــجمل

عميد الكلية/ مدير املركز يتم تشكيل جملس إدارة اجمللة بناًء على ترشيح  -

وباعتماد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا ويصدر قرار بالتشكيل 

 على أن يكون التشكيل على النحو التاىل: -من أ.د/ رئيس اجلامعة 

 أواًل بالنسبة للمجالت التابعة للكليات/ املراكز البحثية باجلامعة: -
 مدير املركز.عميد الكلية/      رئيس جملس اإلدارة 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث/ نائب مدير املركز                 رئيس التحرير 
 املتميزين يرشحه رئيس التحريرعضو هيئة تدريس من                    مدير التحرير 
 من السادة  ( أعضاء5( وال يزيد عن )3يتكون من عدد ) :أعضاء هيئة التحرير

أعضاء هيئة التدريس ملدة عام واحد وفى كل األحوال يكون إمجاىل 

عدد أعضاء جملس اإلدارة عدد )فردى( وجيوز أن يكون من بني األعضاء 

و هيئة تدريس أو أستاذ من ذوى اخلربة فى جمال ختصص اجمللة عض

من خارج اجلامعة، ويتم اختيار أعضاء اجمللس من خالل أنشطتهم 

 .H-indexة ومعامل هريش علميال
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ة التابعة لقطاع الدراسات العليا ثانيًا: بالنسبة للمجالت العلمي -
وهي جملة جامعة أسوان للعلوم والتكنولوجيا، جملة جامعة  والبحوث

أسوان الطبية، جملة جامعة أسوان للعلوم اإلنسانية وما يستجد من جمالت 

لس اإلدارة برتشيح من علمية أخرى يتم إضافتها للقطاع، يتم تشكيل جم

أ.د/ املشرف العلمي للمجالت العلمية واعتماد أ.د. نائب رئيس اجلامعة 

 للدراسات العليا ويصدر قرار بتشكيلها من أ.د/ رئيس اجلامعة.

 (5مادة )
 رــــــــة التحريــــــــــهيئ

يتم تشكيل هيئة حترير اجمللة بقرار من رئيس جملس اإلدارة وفقًا للمعايري  -

العلمية والرتبة األكادميية من داخل مصر وخارجها، وتكليف أثنني من 

 العاملني من ذوى اخلربة فى أعمال اجملالت العلمية على النحو اآلتى:

 منسق إدارى وماىل )لألعمال اإلدارية واملالية(. -

منسق إلكرتونى )لألعمال التنسيقية وضبط األحباث فنيًا ووضعها يف قالب  -

 اجمللة(.

 (6ة )ماد
 اختصاصات جملس اإلدارة

 وضع القواعد والضوابط الالزمة للنشر واملنظمة ألعمال اجمللة. -1

عداد التى ديد املقابل املادى للتحكيم والنشر و املقابل املادى لبيع األحت -2

 صدورها.يتم 
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حتديد املقابل املادى ألسعار النسخ الزائدة والتى يتم طبعها ويتم  -3

واملؤسسات واألفراد املهتمة باألحباث التى توزيعها كهدايا للهيئات 

 تنشرها اجمللة.

 إعداد احلساب اخلتامى للمجلة. -4

 اقرتاح إصدار عدد خاص للمجلة للمؤمترات والندوات العلمية. -5

املوافقة على توقيع االتفاقيات والربوتوكوالت بني اجمللة واجلهات  -6

 البحثية املختلفة.

 (7مادة )
 اختصاصات هيئة التحرير

 حتديد ختصصات البحوث التى تنشر فى اجمللة. -1
 إرسال البحوث للمحكمني وفقًا للتخصصات املختلفة. -2
اقرتاح اخلطط املستقبلية لتطويرها وإدراجها ضمن قواعد البيانات  -3

 العاملية.
متابعة عملية التحكيم مع السادة احملكمني حتى مراحل القبول  -4

 النهائى والنشر.
البحثية املنشورة واتساقها مع قواعد النشر ضمان جودة املخرجات  -5

 وشروطه.
 د أعضاء اجلهاز اإلدارى املعاون ومكافآتهم.ديحت -6
 خرباء وحتديد مقابل مناسب هلم.االستعانة بأى  -7
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 (8مادة )
 اختصاصات رئيس جملس اإلدارة

دعوة جملس اإلدارة لالنعقاد مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أو  -1

 إىل ذلك.كلما دعت الضرورة 
التوقيع على االتفاقيات والربوتكوالت بني اجمللة واملؤسسات اجلامعية  -2

أو دور النشر أو إدارة املؤمترات العلمية واجلهات البحثية املختلفة 

وذلك فيما خيص نشر البحوث العلمية باجمللة أو بيع نسخ اجمللدات 

 جمللة.املنشورة لدور النشر مبقابل مادى بعد موافقة جملس إدارة ا
 اإلشراف على مجيع األمور اإلدارية واملالية والعلمية والفنية للمجلة. -3

 (9مادة )
 اختصاصات رئيس التحرير

 اإلشراف على اختيار حمكمى البحوث والدراسات اخلاضعة للنشر. -1
إعداد التقارير عن نشاط اجمللة وآفاق تطورها وعرضها على جملس  -2

 اإلدارة.
املقبولة للنشر وكذلك البحوث املرفوضة االطالع على البحوث  -3

 للنشر واألسباب املوجبة للرفض.
 ينوب عن رئيس جملس اإلدارة فى حالة غيابه. -4

 (10مادة )
 اختصاصات مدير التحرير

 ة غيابه.رئيس التحرير فى حال عنينوب  -1
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 متابعة األمور العلمية الفنية للمجلة. -2

 اإلشراف على صحة إجراءات صدور اجمللة. -3

 قرتحات والتوصيات إىل رئيس التحرير.رفع امل -4

 (11مادة )
 مــــــة التحكيـــــــهيئ

هيئة التحكيم هى جلنة علمية من اخلرباء واملتخصصني فى اجملال العلمى 

للمجلة، ويتم اختيار أعضاء هيئة التحكيم بناًء اقرتاح يقدم للمجالس 

احملكمني للمجالت املتخصصة ويصدر قرار اجملالس باملوافقة على قائمة 

 العلمية، وتتوىل هيئة التحكيم املسئوليات اآلتية:

  فحص اإلنتاج العلمى وإبداء الرأى حول جدوى البحث وصالحيته مع

 التزامه بتحكيم البحث وفقًا لنموذج التحكيم املعد لذلك.
  يوم  15االلتزام بتسليم نتيجة التحكيم للبحث الواحد فى مدة أقصاها

 استالم البحث.من تاريخ 
  املشورة والتوصية فيما يتعلق بتطوير اجمللة وتقديم الدعم العلمى

 قرتحات واالستشارات.والفنى من خالل امل

 (12مادة )
 قواعد إعداد البحوث واملقاالت للنشر

يتم حتديد قواعد إعداد البحوث واملقاالت للنشر بواسطة جملس اإلدارة فى  -

 لى موقع اجمللة.ة أو مركز  ويتم نشرها عكليكل 
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 (13مادة )
 د النشــــــرــــــشــــــروط وقواع

 .التوقيع على شروط للنشر باجمللة -

يسمح باالشرتاك فى اجمللة باألحباث واملقاالت التى جيريها أو يشرتك فيها  -

أعضاء هيئة التدريس أو الباحثني فى اجلامعات واملعاهد وهيئات البحث 

 العلمى فى مصر أو خارجها.

بحث مسئولية الباحث وال جيوز أن يكون البحث قد نشر أو قبل للنشر فى ال -

 جملة أو جهة آخرى.

تنشر األحباث حسب أسبقية ورودها بعد حتكيمها وإعدادها فى شكلها  -

 النهائى وفقًا لشروط النشر والقواعد التى تقررها اجمللة.

اتذة ختضع الدراسات واألحباث للتحكيم العلمى من قبل خنبة من األس -

 من األساتذة(. 2املتخصصني فى جمال البحوث والدراسات املقدمة )عدد 

 اآلراء التى تنشر تعرب عن رأى أصحابها فقط. -

يكون الرد على الباحث بقبول البحث أو إجراء تعديالت أو رفض البحث خالل  -

 يوم من تاريخ تسليم البحث كحد أقصى. 45

ة التدريس من املتخصصني يتم اختيار احملكمني للبحوث من أعضاء هيئ -

العلمية أو من فى مستواهم من اجلهات البحثية احمللية أو  باألقسام

  ألجنبية.ا

10 



     

 

 جامعة أسوان                                                                                                                  الالئحة املوحدة للمجالت العلمية   

يتم إرسال البحث مع عدم كتابة اسم املؤلف أو املؤلفني إىل احملكمني ويطلب  -

منهم كتابة تقرير عن البحث يتضمن مدى صالحية البحث للنشر وترسل 

إىل املؤلف الذى  –مع عدم كتابة أمساء احملكمني  –صور من هذه التقارير  

يتوىل املراسلة مع اجمللة عند طلب امُلحِكَمْين أو أحدهما إدخال تعديالت على 

البحث، وإلعالمه بنتيجة التحكيم، وكذلك إجراء التصويبات التى قد 

يقرتحها امُلحِكَمْين كشرط لكى يصبح البحث صاحلًا للنشر، وإذا اختلف 

 َمْين ُيرسل البحث حملكم ثالث ويكون تقريره نهائيًا.امُلحِك
بعد نشر البحث وطباعته يتم إرساله إىل املؤلف الذى توىل املراسالت مع  -

 اجمللة.
تطبع اجمللة مبطبعة اجلامعة وإن تعذر ذلك يتم الطباعة خارج اجلامعة  -

 وترفع نسخة إلكرتونية على موقع اجمللة )شبكة املعلومات(.
ثالثة أعداد من اجمللة بدون مقابل نشر ويتم سداد مقابل  جيوز إصدار -

 التحكيم فقط. طبقًا لقرار كل جملس إدارة جملة.
وعليه يتم ( (Open Access سوان بنظامأت جامعة اليكون النشر جمل -

 .عليه ةعداد املقبولألت يتم نشر اتصميم موقع خاص باجملال
 (14مادة )

 رسوم التحكيم ونشر األحباث
لس إدارة كل جملة بتحديد مقابل التحكيم والنشر عن كل يقوم جم -1

 حبث. 

 يع املبالغ لصاحل حساب البحوث جبامعة أسوان.مجورد ت -2
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يقوم جملس اإلدارة بالنظر فى املقابل املادى لرسوم التحكيم والنشر  -3

 والتدقيق اللغوى وبيع النسخ الزائدة كل عام.

 (15مادة )
 مكافآت صدور أعداد اجمللة

حيدد جملس اإلدارة مكافأة جملس اإلدارة واجلهاز اإلدارى بناًء على وضع  -

كل جملة. ويتم الصرف بناًء على مذكرة مقدمة من رئيس التحرير 

باعتماد عميد الكلية/ مدير املركز، وبالنسبة جملالت اجلامعة يتم الصرف 

عتماد بناًء على مذكرة مقدمة من أ.د/ املشرف العلمى للمجالت العلمية وا

 الصرف من أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا. 

 (16مادة )
 أسعار شراء نسخ اجمللد

تباع النسخ الزائدة من اجمللة باملقابل املادى الذى حيدده جملس اإلدارة   -

 للمصريني ولغري املصريني للنسخة الواحدة تورد إىل حساب البحوث.

 (17مادة )
يس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث يتم إخطار مكتب أ.د/ نائب رئ -

إلكرتونية من كل عدد وترفق صورة من  مبواعيد صدور أعداد اجمللة ونسخة

 لس اإلدارة.اضر اجتماعات جمحم
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 (18مادة )
تطبق أحكام القوانني واللوائح املالية العامة وذلك فيما مل يرد فى شأنه  -

 1972لسنة  49اجلامعات رقم نص خاص فى هذه الالئحة أو قانون تنظيم 

 .1936لسنة  20والئحته التنفيذية وتعديالتهما أو قانون املطبوعات رقم 

 (19مادة )
بهذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من جملس اجلامعة  يتم العمل -

 عمل جبميع اللوائح السابقة.ويلغى ال
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 جامعة أسوان                                                                                                                  الالئحة املوحدة للمجالت العلمية   
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