جامعة المنوفية
قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الحئةة النر العمم لمجمة البةو البيئة والطاقة
بجامعة المنوفية
مادة ()1
تدعيما لمبةث العمم يصدر قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة المنوفية مجمة
عممية بصفة دورية تةت اسم (مجمة البةو البيئية والطاقة بجامعة ) تنر بها األبةا البيئية
المقدمة من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة أو فى الجامعات وم اكز البةو المختمفة 0
مادة ()2
تصدر مجمة البةو البيئيةة والطاقةة بجامعةة المنوفيةة فةى مجمةدات وصة سةنوية العةدد األو فةى
يناي والعدد الثاو فى يولية وتنرة البةةو بى ةدل الم تةين الع بيةة أو ايوجميزيةة وفةى الةةالتين
يتضمن البةث ممخصا بالم ة الع بية 0
مادة ()3
 تركل هيئة النر العمم بناء عمى اقت اح يقدمة اليةيد أ0د /واحئة رحئةيس الجامعةة لرةئونخدمة المجتمع وتنمية البيئة ويعتمد من الييد أ0د /رحئيس الجامعة 0
 تكون مدة العضوية لألعضاء ثالثة أعوام قابمة لمتجديد تقةةةوم هةةةيئ الهيئةةةة بوتةةةع ايسةةةت اتيجية العامةةةة لممجمةةةة والقواعةةةد المن مةةةة لمعمةةةل بهةةةاوإج اءات النر وايصدار والمتابعة 0
تتكون هيئة النر العمم من -:
ب -المجنة العممية االسترارية
أ – مجمس التة ي
 ويكون رحئيس الجامعة هو رحئيس الهيئة – وتقوم هيئة النرة العممة بىتةافة المهةام التة ت اهةامكممة لمهام مجمس التة ي ومدي التة ي وغي الواردة بهيئ الالحئةة 0
مادة ()4
أوال  :يركل مجمس التة ي من كل من :
 أ0د /واحئ رحئيس الجامعة لرئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – رحئيس المجمس مدي لمتة ي أ د األساتية من ذول الخب ة مة رين تنفيييين ثالثة من الوكالء لرئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سك تي ا لمتة ي أ د أعضاء هيئة التدريس أمينا" لممجمس مدي عام شئون خدمة المجتمعثاويا  :تركل المجنة العممية االسترارية مةن عةدد مةن األسةاتية ( مةن داخةل أو خةارع الجامعةة فةى
التخصصات المختمفة
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مادة ()5
يختص مجمس التة ي بالمهام اآلتية -:
 -1اقت اح وتع القواعد العامة لقبو البةو الم اد ور ها وإشهارها لمبا ثين
 -2اقت اح إج اءات النر فى المجمة 0
 -3إعداد وماذع الم اسالت والتعامالت المختمفة
 -4تةديد مواعيد إصدار أعداد المجمة
 -5وتع األسس يي ادات المجمة ومص وفاتها والتعديل عميها
 -6اقت اح ص ف مكافآت هيئة النر والعاممين ايداريين بالمجمة
مادة ()6
يتولى مدي التة ي الميئولية اآلتية -:
 -1تنفيي ق ارات هيئة النر العممة ومجمةس التة ية ويعاووة فةى ذلةل المةة رين التنفيةييين
وسك تي تة ي المجمة ويعد ليلل تق ي ا" لمع ض عمى هيئة النرة العممة بصةفة دوريةة
0
 -2ت تية االتصةةا بةةالمةكمين وتمقةةى تقةةاري هم واعتمةةاد قبةةو ورة البةةةو التة تةةم تقيمهةةا
وم اجعتها فنينا ( وي اعى أن تكون المةكمين من أعضاء المجان العممية قدر ايمكان 0
 -3األش اف العةام عمةى إخة اع أعةداد المجمةة فةى شةكمها النهةاحئ ويعاووة فةى ذلةل المةة رين
التنفيييين
مادة ()7
تختص المجنة العممية االسترارية بالمهام اآلتية -:
 -1اقتة اح أسةةماء المةكمةةين فةةى مجةةاالت التخصةةص الةةدقيل لمبةةةو المقدمةةة بمةةا ال يقةةل عةةن
أثنةةين مةةن األسةةاتية المتخصصةةين وإذا لةةم يوجةةد فةةى التخصةةص أسةةاتية يمكةةن االسةةتعاوة
بأساتية مياعدين ويفضل أعضاء المجان العممية الداحئمة 0
 -2الم اجعة الفنية لتعديالت البةو المقدمة بعد تةكميها عمميا" والتوصية بقبولها لمنر 0
مادة ()8
يقوم المة رون التنفيييون مةع سةك تي التة ية بأعمةا تنيةل البةةو ( ت تية وفه سةة ) بكةل
عةةدد وايشةة اف عمةةى إخةة اع المجمةةة وإجةة اءات صةةدورها ( التةة قيم – الم اجعةةة – الطباعةةة –
التجميع – التجميد – التوزيع )
مادة ()9
يتولى أمين المجمس ميئولية تة ي مةات هيئة النرة العممة ومجمةس التة ية وإعةداد سةجل
خةةاي يرةةتمل عمةةى عنةةاوين البةةةو المقدمةةة لمنرة وأسةةماء البةةا ثين ومةةا تقة رئ لجنةةة التةكةةيم
وتة ي الم سالت وم اجعة تجارب الطبةع تةةت إشة اف كةل مةن التة ية والمةة رين التنفيةييين
وسك تي التة ي  ،كما يتولى توزيع ايصدارات عمى المرت كين
مادة ()10
تكت فى مكان بارز من المجمة القواعد العامة لمنر الت يمتزم بها كل من هيئة النر العمم
ومقدم البةو
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مادة ()11
يخصص سجل خاي بالمجمة لقيد البةو المقدمة لمنر تبعةا لمجةاالت تخصصةها يةث يةدون بة
عنوان البةث واسم مقدم وتاريخ تقديم ووتيجة التةكيم.
مادة ()12
كل ما ينر من بةو ودراسةات فةى المجمةة ال يجةوز ورة ئ بةأة ف يقةة فةى مكةان أخة ومةع ذلةل
يجوز أن تنر ممخصات أو وبية عن هيئ البةو بر ف ايشارة إلةى المجمةة التة هة فيهةا ألو
م ة0
مادة ()13
يصدر قطاع شئون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة بتمويةل مةن الجامعةة فةى وهايةة كةل عةام مةيالدة
ور ة فيها ممخصات البةو العممية الت ور ها فى ذات العام
مادة ()14
تعقد هيئة النر العممية اجتماع م ة عمى األقل كل ستة أشه 0
مادة ()15
عند صةدور العةدد مةن المجمةة ييةمم ( مؤلة أو مؤلفةو ) البةةث ( 10ويةخ) مةن بةةثهم المنرةور
مقابل عر جنيهات لكل ويخة وويخة من المجمة المطبوعة مجاوا  +ق ي مدمج يتضةمن البةةث
وتدعيما لمبةث العمم يتم إرسةا أعةداد النرة ة التة تصةدر إلةى كميةات ومعاهةد الجامعةة وم اكةز
البةث العمم والجامعات األخ ل فى مص عمى سبيل ايهداء  ،كمةا يجةوز إهةدا ها لمجامعةات فةى
بعض البالد الع بية واألجنبية 0
مادة ()16
تتكون إي ادات المجمة من -:
 -1ييةدد مؤلة ( مؤلفةو ) البةةةث مبمةةد يةةددئ مجمةةس التة ية عةن كةةل بةةةث عنةد تقديمة لمنرة
بةيةةث يكةةون صةةفةات البةةةث ( )10صةةفةات فةةى صةةورت النهاحئيةةة بعةةد قبول ة لمنر ة وفبقةةا
لممواصفات الت يةددها مجمس التة ي عن كل صفةة زاحئدة عن العر صفةات األولى 0
 -2اشت اك سنوة لألف اد والهيئات 0
 -3صيمة إي ادات بيع ايصدارات 0
 -4الدعم المال اليل تقدم الجامعة
 -5صةةيمة التب عةةات والهبةةات والهةةدايا التةة تقةةدم لممجمةةة وتنفةةل وأغ اتةةها ويقبمهةةا مجمةةس
الجامعة بناء عمى اقت اح مجمس التة ي 0
 -6صيمة ايعالوات الت تنر بالمجمة بما يتناس مع أهداف المجمة وبموافقة مجمس الجامعة
 -7أية إي ادات أخ ل يوافل عميها مجمس الجامعة 0
مادة ()17
تتكون مص وفات المجمة من -:
 -1تمنح مكافأة يقدرها مجمس التة ي لممةكم الوا د 0
 -2تمنح مكافأة عن كل عدد يصدر وذلل و ي الم اجعة لكل عضو يةددها مجمس التة ي 0
 -3تص ف مكافأة ترجعي ليك تي التة ي والميئو المال بالمجمة يةددها مجمس التة ي
من إي ادات المجمة 0
 -4تكالي ور المجمة من يث الطباعة والتجميد وأية لوازم مكتبية أخ ل 0
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مادة ()18
يفتح ياب خاي باسم مجمة البةو البيئية والطاقة بجامعة المنوفية بأ د البنوك الةكومية فةى
مدينة شبين الكوم يودع ب إية ادات اشةت اك اليةادة أصةةاب البةةو العمميةة وميةاهمة الجامعةة
فى المجمة وأل إي ادات أخ ل مما هو موتح بالمادة ( )16من الالحئةة 0
مادة ()19
يكون الص ف من ياب المجمة بموج شيكات موقةع عميهةا مةن رحئةيس التة ية أو مةن يفوتة
توقيع أو – ومن ممثل وزارة المالية المختص توقيع ثان 0
مادة ()20
يتولى الميئو عن الرئون الماليةة إعةداد الةيةاب الختةام فةى  6/30مةن كةل عةام ويةتم ع تة
عمى مجمس التة ي لمموافقة عمي واعتمادئ من رحئةيس هيئةة النرة العممة ويعتمةد هةيا الةيةاب
من مجمس شئون البيئة  ،كما يتولى إعداد الدفات واليجالت الالزمة لتةقيل ال قابة فى التةصةيل
والص ة ف وبيةةان الم كةةز المةةال واال تفةةا بالرةةيكات الخاصةةة بالمجمةةة وإعةةداد مةةا يطمب ة مجمةةس
التة ي من تقاري وبياوات مالية مةاسبية 0
مادة ()21
تخضع يابات المجمة لتفتيش ورقابة األجهزة ال قابية لمجامعة والجهاز الم كزة لممةاسبات 0
مادة ()22
تطبل أ كام قاوون تن يم الجامعات والحئةةة التنفيييةة وتعةديالتها وكافةة القةواوين والمةواحئح فيمةا لةم
ي د برأو وص بهيئ الالحئةة 0
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إرشادات النشر بمجلة البةو البيئية والطاقة
بجامعة المنوفية
باللغة العربية

إج اءات كتابة البةث قبل تقديم -:
 -1تقةوم المجمةةة بنرة بةةةو أصةمية لةةم ييةةبل ورة ها مةةن قبةل  ،ويعتبة جميةةع المرةةت كين فة
البةةةث ميةةئولين ميةةئولية كاممةةة عةةن كةةل مةةا ورد فية مةةن مةةادة عمميةةة وأراء  ،وفةةى الةةة قبةةو
البةث لمنر بالمجمة ال يجوز ورة ئ فة أة مكةان أخة تةةت أة ميةمى أو ألة هةدف  ،ومةع ذلةل
يجوز أن تنر ممخصات أو وبيئ عن هيئ البةو بر ف ايشةارة إلةى المجمةة والعةدد الةية ورة ت
ب أو م ة
 -2يقدم البةث ف الم مة األولى من ثةال ويةخ ،مكتوبةا ل عمةلى الكمبةليوت عملللةلى ورـ جللةلم
 ( A4عمى ميافتين  ،وبهوامش مةن الجهةات األربعةة ال يقةل كةل منهةا عةن 4سةم  ،وبةةد أقصةى
 29سط ال ف الصفةة الوا دة)0
 -3يكت البةث بم ة عممية سميمة بأة من الم ة الع بية أو االوجميزية  ،وينتهة البةةث بممخةص
بالم ة األخ ل0
 -4يج أال يزيد علدد صفةات البةث ،شامالل الجداو والصور وال سومات عن عر صفةات
 -5يج ل التعامل ف أمور البةث المقدم بين صا البةث واليك تي ايدارة لممجمة0
 -6يقوم صا البةث بدفع تكالي التةكيم العمم والم اجعة الفنية والطباعة مقدما ل0
ف يقة ع ض البةث-:
 -1يبةةةدأ البةةةةث بةةةالعنوان ( Titleوسةةةطى وجميةةةع ةةة وف كمماتةةة كبيةةة ة() Capitals
ويج أن يكون معب ال بدقة عن مضمون البةث 0
 -2أسماء البا ثين وعنةاوين عممهةم ( وسةطى )  ،ويبةدأ االسةم بةالة وف األولةى ثةم باسةم العاحئمةة
وأسفل األسماء تدون العناوين ( بدايات األسماء والكممات فقط بة وف كبي ة ()Capitals
 -3تةديد تةاريخ تيةميم البةةث وذلةل بىتةافة عبةارة ( ) Received ;000200وذلةل فة الة كن
األيمن أسفل الصفةة األولى 0
 -4الممخص بم ة البةث  ( ABSTRACTجاوب ) :ويج أن يعطى فك ة واتةة عةن هةدف
الدراسة وف يقة العمل والنتاحئج المتةصل عميها ،ف إيجاز مةدد بايتةافة إلةى ويةخة أخة ل
من ( ) ABSTRACTف ورقة منفصمة 0
 -5الكممات االست شادية  ( Key wordsجةاوب )  :وهةى فة ةدود سةتة و ةدات لمداللةة عمةى
مةتول البةث 0
 -6المقدمةةة  ( INTRODUCTIONجةةاوب ) :وهةةيئ ترةةمل الهةةدف مةةن الدراسةةة وأهميتهةةا
واست جاع الةديث من الدراسات اليابقة الم تبطة بالموتوع 0
 -7بقية عناوين البةث تكون جاوبية 0
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 -8يجة عمةةى البا ةةث اسةةتخدام و ةةدات القيةةاع العالميةةة والمصةةطمةات والمختصة ات المتعةةارف
عميها وذلل ف عموم البةث 0
 -9الم اجةةع  ( REFERENCESجةةاوب )  ،وهةةى قاحئمةةة ترةةمل كةةل مةةا ورد ذك ة ئ مةةن م اجةةع
تدعيمي لمدراسة ويتبع الن ام التال ف س د القاحئمة :
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
 -10الممخةةص بالم ةةة األخ ة ل  :ويرةةمل عنةةوان البةةةث والمرةةت كين في ة وعنةةاوينهم ثةةم ممخةةص
الدراسة بالم ة األخ ل لم ة البةث وفي
إج اءات قبو البةث لمنر -:
 -1يتم اختيار أثنين من األساتية المتخصصين ف موتوع البةث لتةكيم عمميا ل  ،وذلةل باالتفةاـ
بةةين رحئةةيس تة ية المجمةةة وعضةةو المجنةةة العمميةةة االسترةةارية المخةةتص  ،وفةةى سة ية تامةةة (
بدون أسماء المؤل  /المةؤلفين) وي سةل لكةل منهمةا ويةخة مةن البةةث مةع ويةخ مةن ومةوذع
تق يةة التةكةةيم ن ويجةةوز آلة مةةن أعضةةاء هيئةةة التة يةة قيامةة بتةكةةيم بةةةو مقدمةة فةة
تخصص .
 -2بعةةد وصةةو البةةةث مةةن التةكةةيم يةةةو إلةةى البا ةةث يج ة اء التعةةديالت المقت ةةة مةةن اليةةادة
المةكمين ،وكتابت ف صورت النهاحئية عمى الكمبيوت باستخدام ب وامج:
)IBM ( Compatable; Ms Word/ Windows; Arial
ف ميا ة  18×13سم عمى أن يطبع البةث فباعة ليزر عمى ورـ أبيض مع م اعاة مايمى:
أ -كتابة عنوان البةث ببنط  13ثقيل وف كبي ة ( ) Capitals bold
ب -كتابة العناوين ال حئييية لمبةث ببنط  12ثقيل وف كبي ة
ع -كتابة باق أجزاء البةث ببنط 10خفي
د -كتابة البةث عمى ميافة وا دة
 -3يقةةوم البا ةةث بتقةةديم ويةةخ وا ةةدة مةةن البةةةث ف ة صةةورت النهاحئيةةة مةةع النيةةخ الةةواردة مةةن
المةكمين بايتافة إلى تيميم أسطواوة ليزر (  ) C Dأو دييل ( )3،5منيةو عمية البةةث
ف صورت النهاحئية وذلل لميك تي ايدارة لممجمة
 -4تةةةتم م اجعةةةة النيةةةخة النهاحئيةةةة لمبةةةةث مةةةع ويةةةخة المةكمةةةين  ،فنيةةةا ل بواسةةةطة عضةةةو المجنةةةة
االسترارية المختصة يق ار الصال ية  ،وفى هيئ الم اجعة الفنية يتم التأكد من التزام البا ث
بمال ةةات وتصةةةيةات المةكمةةين العمميةةين ،وكةةيلل إتباع ة و ةةام ع ة ض البةةةو وتعميمةةات
النر الخاصة بالمجمة
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 -5يتيمم البا ث خطاب قبو النر موقعا ل من رحئيس تة ي المجمة ومختوما ل بختم شعار المجمة
 -6بعد صدور أعداد المجمة يتيمم البا ةث عرة ة ويةخ مةن بةثة المنرةور مقابةل عرة ة جنيهةات
لكل ويخة  ،و ويخة من المجمة المطبوعة مجاوال) وفى الة فم البا ةث ويةخة أتةافية مةن
المجمةةة المطبوعةةة يقةةوم بيةةداد مبمةةد وقةةدرئ (50جنيةةة ) خميةةون جنيهةةا فقةةط ال غية لمنيةةخة
الوا دة0
 -7يجةةوز ل ة حئيس التة ي ة اقت ة اح تعةةديالت عمةةى تعميمةةات وتوجيهةةات النر ة بعةةد موافقةةة مجمةةس
تة ي المجمة
تكالي النر -:
  200جنية ( ماحئتان جنية فقط ال غية ) بةةد أقصةى عرة صةفةات لمبةةو المقدمةة مةن داخةلالجامعة 0
  250جنية( ماحئتان وخميون جنيها فقط ال غية ) بةةد أقصةى عرة صةفةات لمبةةو المقدمةةمن خارع الجامعة وداخل جمهورية مص الع بية 0
  ( $100ماحئةةة دوالر فقةةط ال غيةة ) بةةةد أقصةةى عرةة صةةفةات لمبةةةو المقدمةةة مةةن خةةارعجمهورية مص الع بية 0
 األبةا الت تزيد عدد صفةاتها عن عرة صةفةات  ،يةدفع البا ةث عةن كةل صةفةة زاحئةدة مبمةدوقدرئ ( 10جنية ) عر جنيهات من داخل جمهورية مص الع بية  ،و ( )$10عرة ة دوالر
من خارع جمهورية مص الع بية 0
 يقوم البا ث بدفع تكالي التةكيم العمم والم اجعة الفنية والطباعة مبمد وقدرئ  150جنية( ماحئةةة وخميةةون جنيهةةا فقةةط ال غية ) مةةن داخةةل جمهوريةةة مصة الع بيةةة و 100دوالر ( ماحئةةة
دوالر فقط ال غي ) من خارع جمهورية مص الع بية 0
االشت اكات -:
 االشت اك الينوة لمف د (  100جنية ) ماحئة جنية فقط ال غي 0 االشت اك الينوة لمهيئات (  250جنية ) ماحئتان وخميون جنيها فقط ال غي 0ف يقة اليداد -:
تيدد تكالي النر أو االشةت اكات اليةنوية لألفة اد والهيئةات وقةدال أو برةيكات مقبولةة الةدفع عمةى
البنل األهم المص ة – ف ع شبين الكةوم – مةاف ةة المنوفيةة – جمهوريةة مصة الع بيةة يةاب
رقم ( )01005002845باسم مجمة البةو البيئية والطاقة بجامعة المنوفية أو ت سةل الرةيكات
عمى العنوان التال -:
جمهورية مص الع بية – مةاف ة المنوفية – شبين الكوم -جامعة المنوفيةة – مكتة واحئة رحئةيس
الجامعة لرئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 0
ت و فاكس 048/2222963 -:
ت 048/2235677 -:
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