إرشادات النشر بمجلة البحوث البيئية والطاقة
بجامعة المنوفية
باللغة العربية

إجراءات كتابة البحث قبل تقديمه-:
 -1تقوم الملةووة ب وور بحوومأ ليوةلة لووب يشووب ن وور ا وووت قبول ع ايمتبوور جملو الم ووتركلت و
البحووث وشوونمللت وشوونمللة كاوةووة ووت كوول وووا ا ع لووه وووت ووواعح ةملووة ال اء ع ا و الووة قبووم
البحث لة ر بالملةة ال يلمز ن ور و لم ونواخ لتور تحوم لم وشوم لا م ود ع اوو لو
يلمز لخ ت ر وةخصات لا نبذ ت ذ البحمأ ب رط اإلشوا ح إلو الملةوة االمودع الوذم ن ورت
به لا ورح
 -2يقد البحث المر ةة ا ال وت ثوثأ نشو ع ونتمبوا ل ةول النمبوللمتر ةلللول ا ـ لللولب
 ( A4ة وشا تلت ع ابهماوش ووت اللهوات ا بموة ال يقول كول و هوا وت 4سوب ع ابحود لقصو
 22سطرال الصفحة الما دح)0
 -3ينتب البحث بةغة ةملة سةلمة بأم وت الةغة المربلة لا االنلةلزية ع اي تهو البحوث بمةخو
بالةغة ا ترى0
 -4يلب لال يزيد لدع يفحات البحث عشاوثل اللداا االصم االرسموات ت ر يفحات
 -5يلرى التماول لوم البحث المقد بلت يا ب البحث االشنرتلر اإلعا م لةملةة0
 -6يقم يا ب البحث بد تناللف التحنلب المةم االمراجمة الف لة االطبا ة وقدوا ل0
طريقة رض البحث-:
 -1يبووودل البحوووث بوووالم ماخ ( Titleاسوووط اجملووو ووورا كةماتوووه كبلووورح() Capitals
ايلب لخ ينمخ ومبرال بدقة ت وضممخ البحث 0
 -2لسماء البا ثلت ا واايت مةهوب ( اسوط ) ع ايبودل االسوب بوالحرا ا الو ثوب باسوب الما ةوة
السفل ا سماء تداخ الم اايت ( بدايات ا سماء االنةمات قط بحرا كبلرح ()Capitals
 -3تحديد توا ي تشوةلب البحوث ا لو بة وا ة بوا ح ( ) Received ;000200ا لو و الوركت
ا يمت لسفل الصفحة ا ال 0
 -4المةخ بةغة البحث  ( ABSTRACTجانب ) :ايلب لخ يمط نرح اا حة وت ود
الد اسة اطريقة الممل اال تا ج المتحصل ةلهاع إيلاز وحدع باإل وا ة إلو نشوخة لتورى
ا قة و فصةة 0
وت () ABSTRACT
 -5النةمات االسترشاعية  ( Key wordsجوانب )  :ا و و وداع سوتة ا ودات لةداللوة ةو
وحتمى البحث 0
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وووت الد اسووة ال ملتهووا

 -6المقدوووة  ( INTRODUCTIONجووانب ) :ا ووذ ت وومل الهوود
ااسترجاع الحديث وت الد اسات الشابقة المرتبطة بالمم مع 0
 -7بقلة اايت البحث تنمخ جانبلة 0
 -8يلووب ةو البا ووث اسووتخدا ا وودات القلوواع المالملووة االمصووطةحات االمختصوورات المتمووا
مم البحث 0
ةلها ا ل
 -2المراجو  ( REFERENCESجووانب ) ع ا و قا مووة ت وومل كوول وووا ا ع كوور وووت وراجو
سرع القا مة :
تد لمله لةد اسة ايتب ال ظا التال
For a paper:A.A.EL. Hefenawy and S.A.Mahmoud, Speed and Current Control of
D.C. Motor in Continuous Current Operation ; J.Electrie Machines
and Electro – Mechanics , vol 8,pp.112-120,1982,USA
For a book:
M.H.Rashid,Power Electronic Circuits, Devices, and Applications
APPlications 2 nd , ep. Prentice Hall,1993, NEW YORK
 -10المةخ و بالةغووة ا توورى  :اي وومل ووماخ البحووث االم ووتركلت لووه ا ووااي هب ثووب وةخ و
الد اسة بالةغة ا ترى لةغة البحث نفشه
إجراءات قبم البحث لة ر -:
 -1يتب اتتلا لث لت وت ا ساتذح المتخصصلت وم مع البحث لتحنلمه ةملا ل ع ا لو باالتفواـ
بوولت وولر تحريوور الملةووة ا ضووم الةل ووة المةملووة االست ووا ية المخووت ع ا و سوورية تاوووة (
بداخ لسماء المؤلف /الموؤلفلت) ايرسول لنول و هموا نشوخة ووت البحوث وو نشوخه ووت نموم
تقريوور التحنوولب خ ايلوومز آلم وووت ل ضوواء لنووة التحريوور قلاوووه بتحنوولب بحوومأ وقدوووه وو
تخصصه .
 -2بموود ايووم البحووث وووت التحنوولب يحووم إل و البا ووث إلجووراء التمووديثت المقتر ووة وووت الشوواعح
المحنملتع اكتابته يم ته ال ها لة ة النمبلمتر باستخدا برناوج:
)IBM ( Compatable; Ms Word/ Windows; Arial
وشا ة  18×13سب ة لخ يطب البحث طبا وة للوز ةو ا ـ لبول وو ورا واح وواية
-:
ل -كتابة ماخ البحث بب ط  13ثقلل را كبلرح ( ) Capitals bold
ب -كتابة الم اايت الر لشلة لةبحث بب ط  12ثقلل را كبلرح
 كتابة باق لجزاء البحث بب ط 10تفلفع -كتابة البحث ة وشا ة اا دح
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 -3يقووم البا ووث بتقووديب نشووخه اا وودح وووت البحووث و يووم ته ال ها لووة و و ال ش و الووما عح وووت
المحنملت باإل ا ة إل تشةلب لسطمانة للز (  ) C Dلا عيش (5ع )3و شوم ةلوه البحوث
يم ته ال ها لة ا ل لةشنرتلر اإلعا م لةملةة
 -4توووتب وراجموووة ال شوووخة ال ها لوووة لةبحوووث وووو نشوووخة المحنمووولت ع لوووا ل بماسوووطة ضوووم الةل وووة
ذ المراجمة الف لة يتب التأكد وت التزا البا ث
االست ا ية المختصة إلقرا الصث لة ع ا
بمث ظووات اتصووحلحات المحنموولت المةملوولتع اكووذل إتبا ووه نظووا وورض البحوومأ اتمةلمووات
ال ر الخاية بالملةة
 -5يتشةب البا ث تطاب قبم ال ر ومقما ل وت لر تحرير الملةة اوختموا ل بختب شما الملةة
 -6بمد يدا ل داع الملةة يتشةب البا وث ورح نشو ووت بحثوه الم وم وقابول ورح ج لهوات
الة طةب البا وث نشوخة ل وا لة ووت
لنل نشخة ع ا نشخة وت الملةة المطبم ة ولانال) ا
الملةووة المطبم ووة يقووم بشووداع وبةو اقوود (50ج لووة ) تمشوومخ ج لهووا قووط ال خلوور لة شووخة
الما دح0
 -7يلوومز لوور لر التحريوور اقتووراد تمووديثت ة و تمةلمووات اتمجلهووات ال وور بموود وما قووة ولةوور
تحرير الملةة
تناللف ال ر -:
ور يوفحات لةبحومأ المقدووة ووت عاتول
  200ج لة ( وا تاخ ج لة قط ال خلور ) بحود لقصواللاومة 0
ور يوفحات لةبحومأ المقدووة
  250ج لة( وا تاخ اتمشمخ ج لها قط ال خلور ) بحود لقصووت تا اللاومة اعاتل جمهم ية وصر المربلة 0
وور يووفحات لةبحوومأ المقدوووة وووت تووا
  ( $100وا ووة عاال قووط ال خلوور ) بحوود لقصووجمهم ية وصر المربلة 0
 ا بحاأ الت تزيد دع يفحاتها ت ور يوفحات ع يود البا وث وت كول يوفحة زا ودح وبةور ج لهات وت عاتل جمهم ية وصر المربلة ع ا ( )$10ورح عاال
اقد ( 10ج لة )
وت تا جمهم ية وصر المربلة 0
 يقم البا ث بد تناللف التحنلب المةم االمراجمة الف لة االطبا ة وبة اقد  150ج لة( وا ووة اتمشوومخ ج لهووا قووط ال خلوور ) وووت عاتوول جمهم يووة وصوور المربلووة ا 100عاال ( وا ووة
عاال قط ال خلر ) وت تا جمهم ية وصر المربلة 0
االشتراكات -:
 االشتراك الش مم لةفرع (  100ج لة ) وا ة ج لة قط ال خلر 0 االشتراك الش مم لةهلنات (  250ج لة ) وا تاخ اتمشمخ ج لها قط ال خلر 0طريقة الشداع -:
ةو
تشدع تناللف ال ر لا االشوتراكات الشو مية لأل وراع االهلنوات نقودال لا ب ولنات وقبملوة الود
الب ا ة المصرم – رع شبلت النوم – وحا ظوة الم م لوة – جمهم يوة وصور المربلوة شواب
قب ( )01005002845باسب ولةة البحمأ البلنلة االطاقة بلاومة الم م لة لا ترسول ال ولنات
ة الم ماخ التال -:
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جمهم ية وصر المربلة – وحا ظة الم م لة – شبلت النم  -جاومة الم م لوة – ونتوب نا وب ولر
اللاومة ل نمخ تدوة الملتم ات ملة البلنة 0
ت ا اكر 048/2222263 -:
ت 048/2235677 -:
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