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في مجلة بورسعيد للبحوث الهندسيةالتحكيم والنشر  قواعد  
 

 إجراءات وقواعد النشر بالمجلة 

الخاص بالمجلة ويكون التواصل    اإللكترونيموقع  العلى    المعلنةيقوم الباحث برفع البحث الخاص به وفقا لإلرشادات   -1

المؤلف   البريد  (Corresponding Author)المسؤول  بين  خالل  ومن  المجلة  سكرتير  طريق  عن  المجلة  مع 

   اإللكتروني

pserj-editor-in-chief@eng.psu.edu.eg 

 سداد رسوم األقتباس ورسوم التحكيم  -2

 التحكيم وقبول البحث يقوم الباحث بسداد النشر بنفس األلية بعد  -3

المتعارف   -4 القواعد  للمجلة مع مراعاة  االلكترونى  الموقع  المعلن من خالل  الكتابة  بنموذج  المؤلف  للنشر يلتزم   عليها 

 العلمى الدولى  

 

 اجراءات  تحكيم ورقة بحثية 

لإلقتباس    -  1 المقررة  الرسوم  سداد  سياسة    بعد  اتباع  االعتبار  فى  االخذ  مع  ويرسل  المتخصصين  على  يعرض  والتحكيم 

 المجلة من حيث اخفاء أسماء المؤلفين والمحكمين أثناء عملية التحكيم.

عدمه    -2 النشر من  قرار  المحكمين العتماد  فيها  حدد  ان  التى سبق  االبحاث  على  الواردة  المحكمين  ردود  وتحدد تعرض 

 : كالتاليالحاالت 

 فى حالة موافقة المحكمين على البحث يتم الموافقة على نشر الورقة البحثية -

ته تنشر الورقة البحثية فقحالة موا ثالثا وفىمحكما   األبحاثفى حالة رفض أحد المحكمين للورقة البحثية تختار لجنة توزيع  -

 واذا رفض يتم رفض النشر

 ةفى حالة رفض المحكمين يتم رفض نشر الورقة البحثي  -

 يتم اثبات تاريخ القبول للنشر فور نشره على موقع المجلة  -3

او ما يحدده    - 4 المجلد  النشر وحسب حجم  تاريخ  بأولوية  الدور  النشر حسب  المجلد وسنة  النشر ورقم  ميعاد  يتم تحديد 

 عن تطبيقها سكرتير التحرير المسؤولمجلس اإلدارة من قواعد ويكون 

حالة رفض البحث لعدم استيفاء معايير التحكيم فان المجلة غير مسئولة عن اعادة البحث ورسوم التحكيم واالقتباس    في 5

 للباحث مرة اخرى.

 رسوم النشر بالمجلة

 رسوم االقتباس  

 ج 100 الجامعة يحصل*بالنسبة لعضو هيئة التدريس من داخل  
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ج120الجامعة وطالب البحث من داخل وخارج الجامعة يتم تحصيل *بالنسبة لعضو هيئة التدريس من خارج   

 دوالر 25*بالنسبة لالجانب والوافدين يحصل 

 *يتم توريد رسوم كشف االقتباس لحساب المجلة قبل اجراء الفحص

 

 رسوم التحكيم 

م ثالث يجب  محكمين وفى حالة وجود محك 2تحصل منفصلة عن رسوم النشر لعدد  وهيمحكمين   2ج لعدد 500*يحصل 

 ج إضافية للمحكم الثالث 250تسديد مبلغ 

دوالر إضافية للمحكم  50دوالر وفى حالة وجود محكم ثالث يجب تسديد مبلغ  50* بالنسبة لالجانب والوافدين يحصل 

 الثالث

 

 رسوم النشر  

 رقة. ج للو15ورقات ومايزيد يدفع  10ج حتى 800*رسوم نشر لعضو هيئة التدريس من داخل يحصل مبلغ 

 ج للورقة. 20ورقات وما يزيد 10ج حتى 1000*رسوم النشر لعضو هيئة تدريس من خارج الجامعة يحصل مبلغ 

ورقات وما يزيد   10ج للبحث الواحد حتى 1200 مبلغيحصل  المعارين* رسوم نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس من 

 ج للورقة الزيادة 20يحصل 

 . اإلضافية للورقةدوالر  7ورقات وما يزيد يدفع  10دوالر حتى  250*نشر ورقة بحثية لالجانب يحصل مبلغ 

 * نشر ورقة بحثية لمؤلفين مشاركين بين مصريين وغير مصريين

  )الباحثوافد يتقاسم الباحثان مناصفة رسوم النشر والتحكيم  واحد، وباحث مصرياذا كان البحث مشترك بين باحث  -أ

 األجنبية( العملة ب هابما يعادل األجنبيبالعملة المصرية بما هو وارد باالئحة فى هذا الشأن والباحث  المصري

كان البحث مشترك بين ثالثة باحثين او اربعة باحثين مختلفين تنطبق عليهم نفس االجراءات السابقة حسب نسبة   إذا -ب

 المشاركة

 جدا: هام 

إدارة   كل ما يتم نشره بالمجلة يعتبر ملكا لها ال يجوز إعادة نشره بأى طريق أو فى اى مكان اخر إال بإذن كتابى من 

 . المجلة كما اليجوز قبول نشر اعمال سبق نشرها فى مكان اخر

 

 

-  
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البحث المراد نشره في مجلة الكلية )ال يشترط أن تكون هذه النسخة مطابقة في التنسيق لمواصفات عند استقبال نسخة أولية من   -

النسخة النهائية عند النشر( يتم إرسال نسخة منها إلى الهيئة االستشارية للمجلة بغرض تقرير ما إذا كان سيتم تحكيم هذا البحث 

 أم ال.

تبار لنسبة االقتباس للبحث )غير شاملة المراجع( وبناءا على ذلك إذا كانت نسبة  بعد القبول األولي لتحكيم البحث يتم عمل اخ -

-self% من أي بحث آخر )شاملة أبحاث نفس المؤلف  5% ونسبة االقتباس ال تتعدى  20االقتباس اإلجمالية في البحث أقل من  

plagiarismالمؤلفي أسماء  على  تحتوي  ال  البحث  من  إلكترونية  نسخة  إرسال  يتم  ثالثة  (  إلى  شخصياتهم  على  يدل  ما  أو  ن 

 محكمين لتقييم البحث وإرسال تعليقاتهم ومن ثم توجيهها للمؤلفين بغرض أخذها في االعتبار. 

% يتم إرجاع البحث للمؤلفين بغرض  5% أو نسبة االقتباس من أي بحث آخر تتعدى  20في حالة كون نسبة االقتباس أكثر من   -

 ة صياغته ثم إعادة إرساله للمجلة مرة أخرى على اعتباره بحث جديد.تعديل ما يلزم من البحث وإعاد

البحث المراد تقييمه طبقا لما تحدده  - يشترط أن يكوم المحكم بدرجة مدرس على األقل على أن يكون ذا خبرة كافية في مجال 

 الهيئة االستشارية. 

 أقصى عدد مرات تحكيم للبحث مرتين. -

 minorبحث بعد تحكيم مرة واحدة فقط في حالة كون هذه الهيئة ترى أن التعديالت طفيفة )يجوز للهيئة االستشارية قبول ال -

revision .وفي هذه الحالة يتم إرسال البحث للنشر بعد عمل هذه التعديالت من قبل المؤلفين ) 

عد التحكيم األول يتم  ( للبحث الغير مرفوض بmajor revisionفي حالة كون الهيئة االستشارية ترى أن التعديالت جذرية ) -

إرسال البحث للمؤلفين ألخذ هذه التعديالت في االعتبار أو الرد عليها ويتم إرسال ردود المؤلفين والبحث المعدل للتحكيم مرة  

 أخرى من قبل نفس المحكمين. 

إخطار المؤلفين برفض   ( بعد التحكيم الثاني يتمmajor revisionفي حالة كون الهيئة االستشارية ترى أن التعديالت جذرية ) -

البحث  بقبول  وإخطارهم  االعتبار  في  للمؤلفين ألخذها  إرسالها  يتم  طفيفة  التعديالت  هذه  كون  حالة  وفي  نهائيا  رفضا  البحث 

 للنشر.

يتم إرسال البحث النهائي بعد أخذ كل التعديالت في االعتبار إلى دار النشر بغرض التحكيم اللغوي ووضع البحث في التنسيق   -

هائي للمجلة ثم يتم إرسال هذه النسخة للمؤلفين بغرض عمل أي تعديالت طفيفة وإعالمهم بما تم تعديله في البحث من أخطاء الن

 لغوية أو نحوية. 

يتم تحديد أسبوع كحد أقصى للتعليق على هذه النسخة من قبل المؤلفين وفي حالة كون هذه الفترة غير كافية يتحتم على المؤلفين  -

أط فترة  أطول  طلب  فترة  أو عدم طلبهم  الفترة  المؤلفين خالل هذه  نهائيا وفي حالة عدم رد  البحث فحصا  ول بغرض فحص 

يتم  الرد  عدم  حالة  وفي  ثالثة  رسالة  إرسال  يتم  الرد  عدم  حالة  وفي  أسبوع  واالنتظار  ثانية  رسالة  إرسال  يتم  البحث  لفحص 

ات تعديل بعد ذلك من قبل المؤلفين حتى في حالة وجود خطأ من قبل  إرسال البحث للطباعة والنشر وال يتم النظر إلى أي طلب

 دار النشر. 

 يتم إعالم المؤلفين بتكلفة النشر في المجلة وتحصيلها وفقاً للالئحة المالية المعتمدة من الجامعة . -

 ال يوجد حد أقصى لعدد صفحات البحث. -

- ( االستشارية  الهيئة  تكون  أن  أعeditorial boardيشترط  من  التخصصات  (  من مختلف  بالكلية  التدريس  هيئة    الدقيقة ضاء 

ومن المنوط بها إلقاء نظرة عامة على البحث المرسل للمجلة بغرض تحديد ما إذا كان مجال هذا البحث يقع ضمن المجاالت  

 للنشر. التي تتضمنها المجلة وكون فكرة البحث جديرة بالنشر في المجلة وما إذا كان المستوى العام للبحث يرقى 
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يجوز إرسال دعوة للنشر من الهيئة االستشارية ألحد المتخصصين في أحد الفروع التي تتضمنها المجلة على أن يكون ذا ثقل   -

المرسل باستثناء عدم  البحث  بالمجلة على  الخاصة  التحكيم  كافة شروط  الحالة يتم تطبيق  أبحاثه وفي هذه  لنشر  في تخصصه 

 ث للنشر أيا كان عدد صفحات البحث في التنسيق النهائي. تحصيل مقابل في حالة قبول البح 

 

 معايير وشروط التحكيم: 

A standard form and guidelines for reviewers: 

Please, read these guidelines carefully. 

1. Do not mention in your official comments towards the paper your opinion of acceptance 

or rejection of the manuscript. 

2. Do not mention general comments like “The work is good” or “The work is weak” 

without mentioning the reasons behind this opinion. 

3. If you see that the manuscript does not contain any new or original material and that this 

work was published before, please mention at least one reference that includes this work. 

4. Do not mention any comment that indicates sarcasm. 

5. Mention at least two comments to the author besides the language-correction comments 

(if found). 

Criterion Excellent Good Satisfactory Weak 

Novelty     

Language level     

Clarity     

Results and discussion     

 

                       

 

mailto:pserj-editor-in-chief@eng.psu.edu.eg

