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 (1مادة )
تصدر كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم مجلة علمية دورية متخصصة لبحوث ودراسات ومقاالت التربية  

 .البدنية وعلوم الرياضة والمجاالت المرتبطة باسم
 (وعلوم الرياضةالمجلة العلمية للتربية البدنية ) 

 .اسم تحت م5142 مايوكما تصدر الكلية الطبعة الدولية للمجلة باللغة االنجليزية اعتباراً من شهر  
The International Scientific Journal of Physical Education and Sport Sciences 

 (2مادة )
التربية البدنية وعلوم الرياضة وحل تهدف المجلة العلمية إلى االبتكار واإلبداع  العلمي في مجال  

 : مشكالتها باألساليب العلمية ويتم ذلك من خالل
o  نشر البحوث العلمية اهلادفة حلل املشكالت اجملتمعية املعاصرة اليت تتعلق مبجاالت الرتبية البدنية

 وعلوم الرياضة ودور اخلدمات ومواقع العمل املختلفة. 
o  الىت تستغل طاقة األفراد وإمكاناهتم مما يؤدى إىل تطوير وخلق معاونة النشاط العلمى باألساليب

 أساليب وكوادر جديدة يرتتب عليها وفرة األنتاج وتعدده وحتسينه.
o  نشر البحوث اليت تؤدى إىل إثارة الوعي الوطين حنو أمهية الرتبية الرياضية لإلنتاج والصحة والتعليم

 زيادة املمارسة الرياضية وحتسينها. وغري ذلك من اجملاالت احليوية مما يعمل على
o  توثيق الروابط الثقافية والعلمية ىف جماالت الرتبية البدنية والرياضة مع اجلامعات األخرى واهليئات

 العلمية املماثلة على الصعيد  احمللى و العرىب والعاملي.
o  البدنية والرياضة.دعم الندوات واملؤمترات وكافة األنشطة العلمية يف جماالت الشباب والرتبية 
o  .استثمار املوارد املادية والبشرية مبا خيدم متطلبات واحتياجات سوق العمل 

 (3مادة )
عداد أسبتمبر( ويجوز إصدار  –مايو  –الل شهور )ينايرعداد سنويًا خأ ةتصدر المجلة بصفة دورية ثالث 

 موافقة مجلس إدارة المجلة.عد خاصة ب
 (4مادة )

 العلمية لمجلةل الهيكل التنظيمي 
 يتكون الهيكل التنظيمي للمجلة العلمية للكلية على النحو التالي :

o  إدارة اجمللةرئيس جملس      عميد الكلية 
o نائب رئيس جملس إدارة اجمللة   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
o عضو جملس إدارة   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
o عضو جملس إدارة  اجملتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة 
o هيئة استشارية    بالكلية رؤساء األقسام العلمية 
o األساتذة من مصر والدول العربية    هيئة حتكيم اجمللة العلمية 
o حترير اجمللة مدير –جملس إدارة عضو      عضو هيئة تدريس 
o عضو جملس إدارة     سكرتري اجمللة 
o ماليةشئون      حتصيل وصراف 
o شئون مالية     توريدات ومشرتيات 
o شئون مالية     حسابات اجمللة 
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 المحلية )التي تصدر باللغة العربية( دارة المجلةإمجلس  
عضوية ، و حترير ومدير ،ا  ونائبجملس إدارة يشكل جملس إدارة اجمللة بقرار من جملس الكلية، حبيث يتكون من رئيس 

دارة المجلة في إدارة المجلة ممثاًل لمجلس إن يكون رئيس مجلس أعلى ، الكلية وسكرتري اجمللةكالء و 
 :والتشكيل على النحو التايل  ،مجلس الكلية

 الدولية )التي تصدر باللغة األجنبية( دارة المجلةإمجلس  
" المجلةرئيس تحرير "جملس إدارة بقرار من جملس الكلية، حبيث يتكون من رئيس الدولية يشكل جملس إدارة اجمللة 

، (المجلةسكرتير )( مدير تحرير المجلة)و ، (تحرير المجلة مستشار)عضوية و  "تحريرال رئيسنائب " ا  ونائب
 :التايل كوالتشكيل  

 (5مادة )

 دارة المجلةإاختصاصات مجلس  
o لواجبات العاملني هبا وضع القواعد املنظمة ألعمال اجمللة ورسم خطة العمل والوصف العام. 
o  دارية وتقدير وفقا  لسعر التكلفة واملصاريف اإلحتديد سعر بيع أعداد اجمللة ىف بداية كل عام وذلك

 األفراد . وأعدد النسخ الىت تطبع وكذلك عدد النسخ الىت تعطى كهدايا للهيئات 
o امى قبل عرضه على اجلهات املختصةعداد مشروع اخلطة املالية السنوية للمجلة وحساهبا اخلتإ. 

رئيس جملس إدارة اجمللة

عميد الكلية. د.أ

سكرتري اجمللة مدير حترير اجمللة وكالء الكلية

نائب رئيس جملس إدارة اجمللة

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. د.أ

رئيس جملس إدارة اجمللة ورئيس حتريرها

عميد الكلية. د.أ

سكرتري اجمللة مدير حترير اجمللة مستشار التحرير هيئة حترير اجمللة

نائب رئيس جملس إدارة اجمللة ونائب رئيس حتريرها

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. د.أ
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o .النظر ىف التقارير الدورية الىت تقدم عن سري العمل ىف اجمللة ومركزها املاىل 
o   كافة املوضوعات املتعلقة باجمللة سواء فيما يرتبط بتغيري جملس اإلدارة أو هيئة التحرير أو النظر ىف

 .سكرتارية اجمللة
o  والنشر يف اجمللة سنويا  خطط تطوير العمل يف اجمللة وحتديثها، وكذا حتديث رسوم اإلشرتاك متابعة

 .سواء بالزيادة أو بالنقصان أو اإلبقاء على الوضع الراهن حسب الوضع العام للنشر العلمي
 

 (6مادة )
 دارية.يتولى رئيس مجلس إدارة المجلة  تمثيل المجلة أمام الهيئات األخرى وتصريف شئونها المالية واإل 
 (7مادة )

على  هاعرض توزيعها للتحكيم بعدو وتسجيل بياناتها يقوم سكرتير المجلة بتلقي األبحاث من الباحثين  
 هيئة التحرير ومراسلة الباحثين والمحكمين لحين قبول البحث أو رفضه.

 (8مادة )
ث التي أجيزت بترتيب بحابحيث يشمل العدد األالمجلة عدد إخراج بتنسيق و المجلة يقوم سكرتير  

 .تسجيلها في المجلة، ثم ترسل إلى المطبعة
، إعداد قواعد البياناتاستالم البحوث و ب الخاصةتحرير المجلة مسئول عن متابعة كافة اإلجراءات  مدير 

، عداد مسودة المجلة قبل طباعة أعدادها المختلفةسكرتارية المجلة في إعداد خطابات النشر وإ ومتابعة
 .تحديث وتطوير أسلوب العمل في المجلة والعمل على

 (9مادة )
لفحص الجامعات األجنبية(  –المجلة بأساتذة أكاديميين )الجامعات المصرية تستعين هيئة تحرير  

اللجان  البحوث وإقرار مدى صالحيتها للنشر ويكون هؤالء من األساتذة فى الجامعات والسادة أعضاء
 العلمى.نتاج العلمية الدائمة لفحص اإل

 

 (11مادة )
قل كل شهر ويقوم إلجتماع مرة على األليدعو رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في المجلس  

ثباتها فى سجل يوقعه مع رئيس إساته و عمال أمانة المجلس وتحرير محاضر جلأسكرتير المجلس ب
أيام من تاريخ  (8)خالل  دارة المجلة(إرئيس مجلس قرارت إلى عميد الكلية )ال المجلس وتبلغ

تاريخ وصولها مستوفاة إلى  من ( يوم41)صدورها العتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خالل 
 .مكتبه

 

 (11مادة )
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم مايراه من اقتراحات مكتوبة إلى الرئيس قبل الجلسة بوقت   

 كان ثمه محل للمداولة فى شأنها من عدمه.  كاف ثم يقرر المجلس فى الجلسة  التالية ما إذا
 (12مادة )

القرارت بأغلبية  عضائه وتصدر أال بحضور األغلبية المطلقة لعدد إ اً المجلس صحيحاجتماع ال تكون  
 صوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.أ
 (13مادة )

 بعد صدور هذا القرار.  إاللى قرار من عميد الكلية إتنفذ قرارات المجلس فى ما يحتاج ال  
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 (14مادة )
 موازنة مالية خاصة. هيكون للمجل 

 

 (15مادة )
 –مجلة كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة  حسابيفتح حساب بالبنك الذى تختاره الكلية ويسمى  

 جامعة حلوان.
 (16مادة )

 : تتكون ميزانية المجلة من 
o شرتاك ىف اجمللة.النشر واإل رسوم 
o .التربعات الىت يقبلها جملس الكلية بناءا  على اقرتاح جملس إدارة اجمللة 
o .أى موارد خارجية يقبلها جملس الكلية 
o .عائد التسويق اخلاص باجمللة 

 (17مادة )
 الدولية( -)المحلية  رسوم شراء إصدارات المجلة العلمية 

 املكتبات والهيئات أجنبي مصري 
 إلكترونيةنسخة  ورقيةنسخة  إلكترونيةنسخة  ورقيةنسخة  إلكترونيةنسخة  ورقيةنسخة 

 )ثالثة أعداد( )ثالثة أعداد( بحث واحد )ثالثة أعداد( بحث واحد )ثالثة أعداد( بحث )ثالثة أعداد( بحث واحد )ثالثة أعداد(
 جنية 022 جنية 022 جنية 002 جنية 022 جنية 022 جنية 022 جنية 05 جنية 052 جنية 52 جنية 052

 ( 18مادة )
 في المجلة المحلية النشر العلميرسوم  

 رسوم النشر
 الباحث

 أجنبي مصري
 جنية 4211 جنية 611 رسوم التحكيم والنشر شاملة نسخة جمانية للبحث الواحد

 جنية 11 جنية 42 للبحث احملدد عدد الصفحاتقيمة نشر الورقة بعد 
 جنية 511 جنية 72 اجمللةنسخة سعر 

 جنية( 511) خة المجلد س+ ن رسوم نشر البحث المحلي لألستاذ المصري 

 الدوليةفي المجلة  النشر العلميرسوم  
 رسوم النشر

 الباحث
 أجنبي مصري

 جنية 2111 جنية 4811 رسوم التحكيم والنشر شاملة نسخة جمانية للبحث الواحد
 جنية 11 جنية 42 للبحثقيمة نشر الورقة بعد عدد الصفحات احملدد 

 جنية 511 جنية 411 نسخة اجمللة اإلضافيةسعر 

 (19مادة )
 رسوم التحكيم على النحو التاليقيمة   

 املحكم
 قيمة رسوم تحكيم البحث

 في املجله املحلية
 قيمة رسوم تحكيم البحث

 في املجله الدولية

 جنيهاً  مصري 211 جنيه 411 مصريأستاذ 
 $ 72 ---- أجنبيأستاذ 
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 (21مادة )
 :تشملللمجلة  النفقات السنوية 

o ت.                                            آاملكاف 
o .املصروفات اإلنشائية 
o .املصروفات اجلارية 

 (21مادة )

ص له كما ال يجوز رتباط إال فى حدود االعتماد المخصيجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو اال ال   
جراء التعديالت الالزمة إدارة الغرض المدرج له ويجوز لمجلس اإل فى غير عتماداتاستعمال أحد اال

 فى اإلعتمادات وفقا لمقتضيات العمل.

 (22مادة )

تودع اإليرادات المحصلة من االشتراكات ومقابل القبول للنشر فى المجلة فى البنك الذى تحدده  
الوحدات والصناديق ذات الطابع مدير عام من  الكلية ويكون الصرف بموجب شيكات موقع عليها

 .الخاص ومندوب وزارة المالية بالجامعة

 (23مادة )

دارية المختلفة الدفاتر والسجالت المالية واإليتولى كل من سكرتير المجلة والمسئول المالي إعداد  
حصائية لبيان التكلفة  مركزها المالى وكذلك السجالت اإل ظهارإحقيق الرقابة على إصدار المجلة و لت

 الفعلية وفقاً للنظام  الذى يضعه مجلس اإلدارة. 

 (24مادة  )

يصاحب البحث إقرار من الباحث بأن البحث المقدم لم ينشر من قبل في أي جهة داخل أو خارج  
 البالد.

 (25مادة  )

 يف اجمللة احمللية على النحو التايل: النشرشروط  
 فقط على:الصفحة األولى للبحث تشمل  

o ويكتب أسفل العنوان اسم الباحث أو الباحثون واملسمى الوظيفي والتخصص عنوان البحث ،
 بريد إلكرتوين(. –واجلامعة والكلية ووسائل االتصال )هاتف 

o ويشمل علي ما يلي بدون عناوين جانبية )مقدمة البحث وأمهيته  ملخص البحث باللغة العربية
وهدفه، عينة البحث ووصفها، أدوات القياس وحتديدها، أهم النتائج ومناقشتها، وكذلك أهم 

كلمة حبد   511التوصيات أو التطبيقات وذلك بطريقة واضحة وخمتصرة يف فقرة واحدة يف حدود 
 أقصى.
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  :يمر بالخطوات التالية بصفة عامة ووفقا لطبيعة البحثن أ متن البحثيراعى في كتابة  
o لبحث وهدفها وفروعها )إن وجدت(، على أن تتضمن مقدمة ضمن عرض مشكلة ات: تمقدمة

، وال يتم تصنيفها تصنيفا  الدراسات الوثيقة االرتباط مبوضوع البحثومشكلة البحث ألهم نتائج 
 .(دراسات مشابهة .... إلخ –دراسات مرتبطة  –دراسات سابقة منفردا  حتت مسمى )

o ويضم العناوين الفرعية التالية : المنهج : 
  وصفها وحتديدها وطريقة اختيارها باإلضافة إيل أية متغريات أخري يراها الباحث العينة :

 هامة وبصفة خاصة تلك املتغريات اليت قد ترتبط مبناقشة النتائج.
  وحدودها ومراجعها ، وىف حالة تعددها يتم وضع  : وصفها وحتديدهاأدوات القياس

 عناوين فرعية جانبيه لكل اداة من هذه االدوات.
  وصف االجراءات اليت قام هبا الباحث )أو املساعدين( لدراسة مشكلة اإلجراءات :

 البحث بصورة واضحة وحمدده.
  لي أال يزيد : يتم عرض أهم نتائج البحث مع االستعانة باجلداول واألشكال )عالنتائج

لكل منهما(، كما ميكن كذلك مناقشة النتائج وعندئذ  0عدد اجلداول واألشكال عن 
 النتائج ومناقشتها.يكون العنوان 

  : يتم تقدمي أهم االستخالصات والتطبيقات اليت أسفر عنها االستخالصات والتطبيقات
 البحث واملستمدة أساسا من النتائج اهلامة املباشرة للبحث.

o التالي:جع وتكتب وفقاً لألسلوب المرا  
 ب الكتا 

 اسممم ( املؤلّممفBold: ) الكتمماب، الطّبعممة بعممد األوىل إن وجممدت، دار  سممنة النشممر، عنمموان
 الّصفحات املستخدمة. ، أرقامنشرال النشر، مكان

 سلسلة الكتب 
 اسممممم ( املؤلّممممفBold: ) الكتمممماب، الطّبعممممة بعممممد األوىل إن وجممممدت، سممممنة النشممممر، عنمممموان 

   .الّصفحات املستخدمة ، أرقامنشرال اجمللد، دار النشر، مكانمسلسل 
 الكتاب المترجم  

 اسم ( املرتجمBold: ) نشمرالدار  -الكتماب، اسمم صماحب الكتماب  سنة النشمر، عنموان 
  .الّصفحات املستخدمة أرقام -اجلديدة  سنة النشر –مكان النشر اجلديد  – اجلديدة

 لمجالتا 
 سم املؤلمفا (Bold)  : ،عمدد اجمللمة،  ،اسمم اجمللمة ،عنموان املقالمة أو البحمثسمنة اإلصمدار

  الصفحات املستخدمة. ،النشر جهة النشر، مكان
  رسائل العلمية 

 سم صاحب الرسالةا (Bold) ،اجلامعة.، الكليةاسم الرسالة،  ة،عنوان الرسال سنة النشر 
 شبكة المعلومات الدولية 

  منها على املعلومةيكتب رابط الصفحة اليت مت احلصول. 
  ترستل كملفتات منفصتلة، ويشتار إليهتا  وال بأرقتام مسلستلة، متتن البحتث فيتوضع الجداول

البحث وتكتتب العنتاوين الوصتفية المناستبة  فيموضع االستدالل بها أو أقرب موقع لها  في
 .للصفوف واألعمدة

  يجب ترقيم األشكال والصور والرسوم بالترتيب، متع كتابتة عنتوان لكتل منهتا، واإلشتارة إليهتا
متتتن البحتتث وال بمكانهتتا  فتتيموضتتع االستتتدالل بهتتا متتن البحتتث، كمتتا يجتتب أن توضتتع  فتتي

 ترسل كملفات منفصلة.  
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 (26مادة  )
 Microsoftبرنامج )مكتوبة على ( نسختان)من كاماًل بالمرفقات أصل البحث  الباحث قدم ي 

word) ( بنوع خطSimplified Arabic( بحجم )41 )على ورق مقاس (A4 ) على وجه
 . سطر 52( من الجوانب، وعدد سطور الصفحة سم 2ومراعاة أن يكون حجم الهوامش ) ،واحد

من األساتذة يتم تحديدهما وفقًا للتخصص من قبل هيئة تحرير المجلة،  اثنينيتم توزيع البحث على  
تقرير مستقل مدعماً  فيبرأيه في مدى صالحية البحث للنشر كبحث مبتكر  المحكميبدى وبحيث 

 . استالمه للبحثمن تاريخ ( أسبوعخالل )بالمبررات، 
 .ثالث محكميتم عرض البحث على  المحكمينحالة رفض البحث من أحد  في 
 أي مبالغ تم دفعها. ادرداستفي حال رفض البحث من المحكم الثالث ال يحق للباحث  
في حال قبول البحث يقوم الباحث بعمل كافة التعديالت المطلوبة ثم يسلم البحث في صورته النهائية  

عدد صفحات البحث  ، وبحيث ال يزيدويرد للباحث بعد النشرفالش ميموري للنشر في المجلة على 
 .صفحة42عن 

بعد استيفاءه الشروط الشكلية للنشر، في حين أستاذ ال يحكم وينشر في المجلة من  المقدمالبحث  
 يتم تحكيم البحث الذي يوجد عليه أستاذ مع أستاذ مساعد أو مدرس.

 (27مادة  )
 يف اجمللة الدولية على النحو التايل: النشرشروط  
  تكتب البحوث على نظامAPA Format–6th Edition. 
 برنامج )مكتوبة على ( نسختان)من كامال  باملرفقات أصل البحث  الباحث قدم يMicrosoft 

word) ( بنوع خطTimes New Roman( حبجم )00 )على ورق مقاس (A4 ) على
 سطر. 02وعدد سطور الصفحة  ،سم( من اجلوانب 0، ومراعاة أن يكون حجم اهلوامش )وجه واحد

  بشأن كتابة البحث واملنشورة على موقع اجمللة العلمية على الباحث اتباع كافة الشروط احملددة من قبل اجمللة
 (.www.isjpes.comللكلية )

  من األساتذة يتم حتديدمها وفقا  للتخصص من قبل هيئة حترير اجمللة )أحدمها  اثننييتم توزيع البحث على
تقرير  يفبرأيه يف مدى صالحية البحث للنشر كبحث مبتكر  احملكميبدى مصري واآلخر أجنيب(، وحبيث 

 . استالمه للبحثمن تاريخ يوم(  05خالل )مستقل مدعما  باملربرات، 
 جنية 022مبلغ  يرد احملكمني كال  حالة رفض البحث من أحد يف. 
 ثالث حمكميتم عرض البحث على  احملكمنيحالة رفض البحث من أحد  يف. 
  أي مبالغ مت دفعها. ادداسرت يف حال رفض البحث من احملكم الثالث ال حيق للباحث 
  يف حال قبول البحث يقوم الباحث بعمل كافة التعديالت املطلوبة مث يسلم البحث يف صورته النهائية

عدد صفحات البحث عن  ويرد للباحث بعد النشر، وحبيث ال يزيد فالش ميموريللنشر يف اجمللة على 
 صفحة. 00

 .جيوز جمللس اإلدارة حتريك قيم الرسوم وفقا لقيمة تكلفة اإلصدار والنشر 
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 (28مادة )

 أحكام عامة على البحوث المحلية والدولية 
o  رأى  وإذا اختلف، يا  ال مبوافقة الباحث كتابإشخص حق حذف جزء من البحث أو تعديله  أليليس

حالة اعرتاض الباحث على التعديالت املقرتحة  يفخر من هيئة اخلرباء آجاز عرضه على خبري  احملكم
آخر من نفس  حمكمميكن عرض البحث على ومن مث  ،باعرتاض مكتوب ومربر علميا   احملكممن 

 ني.كمهيئة اخلرباء واحمل
o  ن يقوم الباحث أعلى صالحية البحث للنشر تتخذ هيئة التحرير إجراءات نشره على  احملكمإذا وافق

 .هذه الالئحة يفملشار إليه بدفع مقابل النشر ا
o فيه تاريخ قبول وموضحا   ونائبه، مينح الباحث خطاب قبول للنشر موقع من رئيس جملس اإلدارة

 . للبحث النشر
o جيب على الباحث االلتزام  ،البحث قام بطلبها وأوضحها القائم بالتقييم يفحالة وجود تعديالت  يف

 .حثنشر الب هبدفالتعديالت املقرتحة تلك بعمل 

 (29مادة )

كافة رسوم الواردة في  ليتم تطبيق الشريحة األعلى ل مصري مع آخرين أجانبفي حالة مشاركة باحث  
 السابقة.البنود 

 (31مادة )
يجوز لمجلس اإلدارة إهداء نسخ من كل إصدار للمجلة للشخصيات العامة أو بعض المؤسسات  

للعالقات الثقافية أو للتعريف بالمجلة  العلمية أو دعماً إلصدارات لالتعليمية أو البحثية بهدف التبادل 
 نسخة مجانية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلة.، ويجوز صرف نجازات الكلية إو 
يصدر مجلس اإلدارة القرارات المنظمة للشئون المالية واإلدارية الخاصة بالمجلة وفق الالئحة األساسية  

 ائح العامة.للمجلة وفى حدود القوانين واللو 
 (31مادة )

وذلك وفقآ للضوابط التى للقائمين على العمل بالمجلة مجلس إدارة المجلة منح مكافأة لرئيس  يحق 
جنية  211، بحيث ال تزيد عن مة المكافأة بقرار من هذا المجلسيقرها مجلس اإلدارة ويتم تحديد قي

 .للجامعاتالئحة المجلس األعلى وفقاً ل إصدار للمجلةمصري عن كل 
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 ختاميةأحكام 
 (32دة )ام

ن أشرها فى المجلة و ال يحق للباحث بعد ن للكليةحقوق طبع البحوث الواردة بالمجلة و نشرها ملك  
 . و ان يطالب بالمشاركة فى ايرادهاأ ،عداد المجلة التى اصدرتها الكليةيطالب النشر أو الطبع عن أ

 (33مادة )
راء وهيئة تحرير المجلة غير مسئولين عن النتائج التوصيات واآلالمجلة دارة إومجلس  الكليةمجلس  

 . تحت المسئولية الكاملة الصحابها نما هىإالبحوث و الدراسات المنشورة فى المجلة  تتضمنهاالتى 
 (34مادة )

للجدول  وفقاً   يزهو لم يجأز البحث للنشر اجأى يتولى فحص البحث مكافأة  سواء يمنح المحكم الذ 
   .(42المرفق بمادة )

 (35مادة )
سواء كان ذلك  ،العربية فقط يستثنى من شرط التقييم األساتذة المتقدمين بأبحاث للنشر فى المجلة 

المقال مقبوال للنشر فور و أليف و فى هذه الحالة يصبح البحث دارة أو بدون تكبتكليف من مجلس اإل
 ء. لى هيئة التحرير بدون تقييم من الخبراإتقديمه 

ذا كان البحث إيهاً مصرياً لألستاذ فى حالة ما دارة صرف مكافأة وقدرها مائة جنيجوز بموافقة مجلس اإل 
 . دارةمقال معد بتكليف من مجلس اإلو الأ

 

  (36مادة )
هذه الالئحة أو في اللوائح المالية العامة وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص حكام القوانين و أتطبق  

 م. 51/4226والئحته التنفيذية أو قانون المطبوعات رقم  12/4275قانون تنظيم الجامعات رقم 
 ( 37مادة )

 .موافقة مجلس الجامعة على التعديالت الواردة بهايتم العمل بهذه الالئحة اعتبارا من  
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 نائب رئيس املجلة       
 
 

 أ.د. ضياء الدين حممد أمحد العزب
 

 د الكليةعمي

 مجلس إدارة املجلة رئيس

 
 

 على حممد عبد اجمليد .أ.د
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