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لاحئة النشررالنلمي اميلات

كمي النترمي النرياضي امأم اقير
يادةا( )1مشاءاعمىايولفق ايلمسالنلايل ااويولفق ايلمسالنكمي اامتاريخا 19ا/اا 2ا/ا 2017ا،اتصدراكمي النترمي النرياضي ا
مأمو اقير اعدد ا( )2ا يلم اعميي ادوري ايتخصص انمةوث اودرلسات النترمي النمدشي اولنرياضي اولنيلالت النيرتمط امها ا ،اتةتا
يسيىا:

 .1يلم اتطميقاتاعمومالنرياض ا

ا

ا اوتصدرامانمغ النلرمي

Journal of Applied Sports Science .2اوتصدر مانمغ اللشلميزي ااا ا
يادةا()2اأهدلفالنشررالنلمي ا:

ا ترليع الإلمدلع النلمي النيتييز اودرلس ارؤون النترمي النمدشي اولنرياض اوةل ايركاتها اماألسانيب النلميي اودرلس اللفكارا

للمدلعي اف النيلالالنرياض امأسموباعمي ا،اويتماذنكايناخالالنليلاعمىاتةقيقالألغرلضالنتاني -:
 -1لنقيامامشررالنمةوثالنلميي اولندرلساتالنيمتكرةاف النفروعالنيتصم املمومالنرياض .

 -2لنيساهي اف اإلرلء النمةوث النلميي النهادف اإنى اةل النيراكل النولقلي النت اتوللهها اقطاعات النترمي النمدشي ا
ولنرياض .

 -3دعمالنرولمطالنثقافي اولنلميي امينالنلمياءاولنماةثيناف ايلالالنتخصصاتالنلميي انمترمي النمدشي اولنرياض اعمىا
لنصليدالنلرم اولنلاني .

 -4دعمالنشدولتاولنيؤتيرلتاوكاف الألشرط النلميي اف ايلالتالنترمي النمدشي اولنرياض ا.
يادةا( )3يركل يلمساإدلرةاكلايلم اعمىالنشةوالنتان -:

 -أ.دا/اعييدالنكمي ا-ارحئيسايلمساللدلرةاورحئيسالنتةرير

 أ.دا/اوكيلالنكمي انمدرلساتالنلميااولنمةوثا-اشاحئبارحئيسايلمساللدلرةاوشاحئبالنتةرير -يديرالنتةريرا-اعضواهيحئ اتدريس

 عددا(5ا-ا)7اأعضاءايناأعضاءاهيحئ النتدريسا-العضاءايلمسالدلرةالنيلم مانشسم انهيحئ اتةريرالنيلم الندوني ا،الامدالناتتوفرافيهمالنرروطالنتاني ا: -للادةالنمغ اللشلميزي اللادةاتاي

 لنايكونانهاشرراعمي امأةدالنيلاتالندوني اخالاآخراخيساسشولتيساعدياهيحئ النتةريرا:

 وتركلاينا( 3ا -ا) 5ايناأعضاءاهيحئ النتدريساويلوزاللستلاش امانهيحئ النيلاوش النيتييزيناعميياا،اوتكونايهيتهاايرللل ارروطالنشررالنلمي امانمةثالنلمي النيقدماوأيضاالنشاةي النركمي انممةثاونغ النمةثاقملاعرضهااعم النيةكما

لنلمي ا ،اوييكناللستلاش اميترليينايناخارجالنكمي انيرللل ادق النمغ اللشلميزي انميلم الندوني ا،اوتةدداقيي ايكافأةا
لنيرللل امقرلراينايلمسالدلرةالنيلم ا.

نلش اأخاقياتالنشررالنليم ا:
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 -وتركلاينا( ا5-3

)ايناأعضاءاهيحئ النتدريسا،اوتكونايهيتهاايرللل اةقوقالنيمكي اولخاقياتالنشررانممةوثا

لنلميي النيقدي انميلم .
لنتةكيمالنلمي  .ا

اا

 -لنسادة الألستاذة اأعضاء النملان النلميي الندلحئي انترقيات اأضاء اهيحئ النتدريس اوأعضاء اهيحئ النتدريسا

لنيتخصصوناولنيتييزونافىاكلاتخصصادقيقانلمومالنرياض ادلخلاوخارجاليهوري ايصرالنلرمي .ا

ااايادةا()4اتصدرالنيلم امصف ادوري اأرمعاأعدلداسشوياا(يارس-ايوشيو-اسمتيمر-اديسيمر) ا
اا ا

ايادة( ) 5اتقمل النيلم النمةوث النيرتمط املموم النترمي النمدشي اولنرياض اوكذنك النلموم النيرتمط امها اف ايلالتا
لنتخصصاتالألكادييي اولنيهشي انمترمي النمدشي اولنرياضي  .ا

يادةا(6ا)لنتقدمانمتقييماولنشرر .ا

يقدمالنمةثانمتةكيمايناخالالندخولاعم ايوقعالنيلم ا  jass.alexu.edu.egاولنتسليلاقاعدةالنمياشاتانميوقعا،ا

ولتماعاقولعدالنشررالنيلمش امانيوقعاللنكتروشىا،اووفقالنيادة()8انقولعدالنشرراعمىالنايةتوىاعمى .ا
 -لنمةثاكايل.

 لنيمخصامانمغتينالنلرمي اوللشلميزي ا. -لنيرفقاتالناولد.

 -إقرلراينالنماةثامأنالنمةثالنيقدمانمايشررايناقملاف اأياله ادلخلاأواخارجالنمادا.

ااااايادة()7انغ النشرر .ا

تقدم الألمةاث امانمغ النلرمي انيلم اتطميقات اعموم النرياض ا ،اومانمغ اللشلميزي اف ا .ا
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يادة()8اقولعدالنشرر .ا

 -يلباأنايكونالنمةثايمتكرلاونمايسمقاشررةايناقمل .ا

● طريق اكتام الألمةاث النيقدي انمشرر اوفقاً انيلايير النشرر الندون ا ،اويتلين اعمى النسادة النماةثين اللنتزلم امانقولعدا
لنتاني -:

 .1تكتب الألمةاث اماستخدلم امرشايج ا Microsoft Wordا ،امشوع النخط ا 12ا Times New Romanانمغ اللشلميزي ا
14،اSimplified Arabicانمغ النلرمي .

اااااااااا-2تكتباعم ايقاساA4ا.

ااااااااا-3ايتةيلالنماةثايسحئوني لنتدقيقالنمغويانممةثا،ولاتلتمرالنيلم ايسحئون اعنارفضالنمةوثانضلفايستولهاالنمغوى .ا

اااااااا-4يتةيلالنماةثايسحئوني اةقوقالنيمكي النفكري .
ااااااااا-5اايتماتشسيقالنمةثاعمىالنشةوالنتان :

● صفة النلشولن:اتتضيناعشولنالنمةثافقطاولاتةتوياعمىاأيايلموياتاعنالنيؤنفاأوالنله النت ايشتي اإنيها.
● يمخصالنمةث:اف اةدودا 222اكمي اويتضيناعشولنالنمةث،اولنهدفاين الندلرس ،اولنيشهجالنيستخدمافيها،اوعيش ا
لنمةث،اويلانه،اوأهمالنشتاحئجالنت اتوصلاإنيهاالنماةث.

3

● شص النمةث :اف اةدود ا 3222اكمي انميلم اللشلميزي او ا 5222اكمي انميلم النلرم ا ،اويريل النيقدي ا ،النيشهجا
لنيستخدم،اللدولتا،الللرلءلتا،النيشاقر ،اللستشتالات،اقاحئي النيرللعا.

● شظام اللسترهاد :ايلب الستخدلم اشظام اللسترهاد النيتمع اف ادوريات اليلي اعمم النشفس الأليريكي ا American
Psychological Association APAاعشداكتام النيرللعالنلميي ادلخلايتنالنمةثاوف اقاحئي النيرللع.

● لنلدلول:اتوضعالنلدلولاف ايتنالنمةثاوترقماماألرقامالنلرمي ا( 1ا،ا 2ا،ا 3ا)etcاولاترسلالنلدلولاكيمفاتايشفصم ،ا
ويرار اإنيها اف ايوضع اللستدلل امها اأو اأقرب ايوقع انها اف النمةث .اوتكتب النلشاوين النوصفي النيشاسم انمصفوفا

ولألعيدةا،ايعاتلشباللختصارلتاغيرالنيأنوف .اويراراإنىالنةولر النيوضة انيةتوياتالنلدولامانةروفاا a, b, c,

).etc

● لألركالااولنصوراولنرسوما:ايلباترقيمالألركالاولنصوراولنرسومامانترتيبا،ايعاكتام اعشولنانكلايشها،اولإلرارةاإنيهاا
ف ايوضعاللستدللامهااينالنمةث.اكياايلباأناتوضعاف ايكاشهااينايتنالنمةثااولاترسلاكيمفاتايشفصم ؛

● ف اةان اإرفاق ايمفات اتلتيد اعمى الستخدلم النوساحئط الإلنكتروشي ا(كانصور ،اأو اأفام النفيديو ،اأو اعروض اماورمويشت،ا
لنخ)اوتزيدايساةتهااعناخيس اييلامايت،اايلباعمىالنماةثارفعاهذهالنيمفاتاعمىالةدايولقعاللستضاف الإلنكتروشي ا

ولرسالاعشولنالنرلمطالإلنكتروش اافقطاإنىاأياش النيلم ،اتسهياانيهي اإرسالالنمةوثاإنىالنسادةالنيةكيين.

ايادةا(9ا)النيستفيدوناينالنشررالنلميى .ا
 -يسيحامانشررانممةوثالنلميي انمسادةاأعضاءاهيحئ النتدريساولنهيحئ النيلاوش اوطابالندرلساتالنلمياا.

 -يسيحامشررالنيقالتانمسادةاللساتذةاينالعضاءاهيحئ النتدريساولنيرتمط املمومالنرياض ا،اوتستملدالنيقالتا

لنتىاتتطرقانملولشبالنسياسي اأوالنديشي ا،اويلبالاتزيداعدداصفةاتالنيقان اعنا()3اورقاتايقاساA4اوف اةدودا

1222اكمي  .ا

يادةا(ا12ا)اقرلرالنيةكيينا:
يصدرالنيةكيوناق لر لرًااولةدلًاينالنق لررلتالآلتي امرأنالألمةاثالنيقدي انمشررامانيلم -:
○ قمولالنمةثانمشرر

○ قمولالنمةثانمشرراملداإدخالاتلدياتاعميه
○ رفضالنمةث

● يتم اإخطار النماةثين امقرلر اهيحئ اتةرير النيلم امقمول الألمةاث اأو ارفضها اف اخال ا 6ا– ا 8اأساميع اين اتاريخ اتقديما
لنمةثا.

● ييشحانمماةثايهم اأسموعيناإلدخالالنتلدياتالنيطموم ااا.
يادة ا( )11ا تلرض النمةوث اعمى ايةكيين الثشين اوف اةان ايا ايكون اأةدالنيةكيين اأو اكاهيا اقد اطمب اإلرلء املض النتلدياتا
فيلباإلرلحئهااميلرف النيؤنفاأوالنيؤنفيناوتسميمالنشسخالألصمي النيلدن اإنىاسكرتاري النتةرير.اوف اةان اقمولاأةدالنيةكيينا

نممةثاورفضالآلخرايلرضالنمةثاعمىايةكماثانثايكونانرأيهالنقرلرالنشهاحئ .
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ا وف اةان اثموتاعدمالنتزلمالنماةثامأخاقياتالنمةثالنلمي اولثماتهااينالةدالنيقييينايرفضالنمةثاولايلرضاعم ايةكماثانثا
،ايعالماغالنلهاتالنيختص امقطاعالنترمي النرياضي امذنكا.
ا

اااااااااااايادةا( )12اةقوقالنيمكي النفكري

 اكلاياايشررا ف النيلم اينامةوثاويقالتاعميي الايلوزاشررهامأياأسموباأواف اأيايكاناآخراإلامإذناكتام اينالنيلم ا،اويعاذنكايسيحامشررايمخصاتالنمةوثاأوافقرلتايشهاامررطالإلرارةاإنىالنيلم النت اظهرافيهاالنمةث.

 كلالنمةوثالنيقدي انمشررامانيلم الصمحايناةقالنيلم ارفلهااعم النيوقعاللنكتروش انميلم ا(كايم ا-ايمخص)ا. لييعالنمياشاتالنرخصي انمماةثيناولنيقييينالايلوزالستخدليهااللاف اتمادلالنمياشاتالنلميي اولنمةوثافقطايادةا()13النرحئونالنياني ا:

يصدرايلمسالإلدلرةالنق لررلتالنيشظي انمرحئونالنياني اولإلدلري النخاص امانيلم اوفقالناحئة الألساسي انميلم اوف اةدودا

لنقولشيناولنمولحئحالنلاي .

-ارسومالنتةكيما:

● رسومالنتةكيماتوردانةسابالنيلم ا(عرم ا-الشلميزي)ا.

● اقيي ارسومالنتةكيمانميةكمالنولةدا()222اياحئتانالشيهاانميلم النلرم ا.

● يتمالنتةكيماف النيلم اللشلميزي امركلاتطوع اينالاشباهيحئ النيقييينا.

● تصمح اكا اين النيلمتين ا(للشلميزي  -النلرمي ) اتشرر النكتوشيا اين اخال ايوقع اكا اين النيلمتين اولن ايتم النطماع افىا
ةان ارغم النماةثافىاطمباشسخ اورقي اوتكوناعمىاشفقتهالنخاص

-ارسومالنتةكيماوالنشررالنلمي اا:ا

اااااااااايقومالنماةثا(لنماةثون)امسدلدارسومالنتةكيماوالنشرراوفقاًانملدولالنتان امدوناطماع اورقي
رسومالنشرراولنميعامانيلم النلميي ا

لنماةثين

تقييم

شرر

ينادلخلاليهوري ايصرالنلرمي

622الشيهايصري

622الشيهايصري

يناخارجايصر

52ادولر ا

122ادولر ا

أمشاءالنكمي ا

622الشيه

322الشيه

ا

 -أمشاءالنكمي اتقديماتخفيضا%52ايناقيي النشررامررطالليكوناهشاكاماةثايناخارجالنكمي اعمىالنمةث.

 يلوزانيلمسالإلدلرةاتغييراقيي النرسوماوفقاًانقيي اتكمف الإلصدلراولنشرراوقيي الندولراف النمشكالنيركزيالنيصريا،اولعتيادهايناقملايلمسالنكمي ا.

يادةا()14ا يلوزانيلمساإدلرةالنيلم ايشحايكافأةانمهيحئ الإلدلري اولنلايمينامانيلم اونسكرتاري النتةريراونيلمساإدلرةالنيلم ا

ونمذينايساهيوناملهوداخاص اف اإصدلرلهاا،اوذنكاوفقاًانمضولمطالنت ايقرهاايلمسالإلدلرةاويتماتةديداقيي النيكافأةامقرلراينا
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هذلالنيلمساعمىاألاتزيداعمىايممغا322الشيهايصريالاغيراا،اوألايزيداعددايرلتالنصرفاعناأرمعايرلتاسشوياًا،اويثتسشىا
يناذنكالنقاحئييناعم ايرللل النمغ اللشلميزي انميلم الندوني اوفقالنيادةا( )3ا
ا

 بيانات التحويل للمبالغ الواردة من الخارج بعملة الدوالر االمريكى و اليورو

اوالَ الدوالر االمريكى
IRVTUS3NXXX
BANK OF NEW YORK
8033386819

Swift bank code
Correspondent bank name
A/C NO

ثانيا َ اليورو
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT
DE30500700100950070310
Central Bank of Egypt , Cairo
54El Gomhoria
st,ST,Cairo,eGYPT
CBEGEGCXXXX
9/450/88168/9
صندوق الخدمة التعليمية بكلية التربية
الرياضية بنين .ابو قير

Swift bank code
Correspondent bank name
IBAN NO
Beneficiary`s BANK NAME
Full Address
Swift bank code
Beneficiary Account No
Beneficiary Cust Name

ا
ا
ا
يادة ا( )15تسدد ارسوم اشرر النمةث اوفق النيادة ا( )13ا ،اولنت اتريل اتكمف النتةكيم ،اولنشرر امقسم النشرر النلمي امانكمي  ،اأوا
ترسلايصرفي اعمىالنةسابالنرسي انميلم ا.ا
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يادةا()16ايتمالنليلامهذهالناحئة العتمارلايناا 2217/12/19.ا

عميد انكهيت

وكيم انكهيت نهدراساث انعهياوانبحوث
ونائب رئيس مجهس إدارة انمجهت انعهميت

ورئيس مجهس إدارة انمجهت انعهميت

ا.د /محمد عبد انحميد بالل

ا.د  /نادر محمد مرجان

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

● يلباأنايكونالنمةثايمتك لرًاونمايسمقاشررهايناقمل.

● طريق اكتام الألمةاث النيقدي انمشرر اوفقاً انيلايير النشرر الندون ا ،اويتلين اعمى النسادة النماةثين اللنتزلم امانقولعدا
لنتاني -:
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 .2تكتب الألمةاث اماستخدلم امرشايج ا Microsoft Wordا ،امشوع النخط ا 12ا Times New Romanانمغ اللشلميزي ا
14،اSimplified Arabicانمغ النلرمي .

 .3تكتباعم ايقاساA4ا.

 .4يتةيل النماةث ايسحئوني النتدقيق ا لنمغوي انممةث ا ،اول اتلتمر النيلم ايسحئون اعن ارفض النمةوث انضلف ايستولهاا
لنمغوي.

 .5يتةيلالنماةثايسحئوني اةقوقالنيمكي النفكري ا.
 .6ايتماتشسيقالنمةثاعمىالنشةوالنتان :

● صفة النلشولن:اتتضيناعشولنالنمةثافقطاولاتةتوياعمىاأيايلموياتاعنالنيؤنفاأوالنله النت ايشتي اإنيها.

● يمخصالنمةث:اف اةدودا 222اكمي اويتضيناعشولنالنمةث،اولنهدفاينالندلرس ،اولنيشهجالنيستخدمافيها،اوعيش ا
لنمةث،اويلانه،اوأهمالنشتاحئجالنت اتوصلاإنيهاالنماةث.

● شص النمةث :اف اةدود ا 3222اكمي انميلم اللشلميزي او ا 5222اكمي انميلم النلرم ا ،اويريل النيقدي ا ،النيشهجا
للدولتا،الللرلءلتا،النيشاقر ،اللستشتالات،اقاحئي النيرللعا.
لنيستخدم،ا ا

● شظام اللسترهاد :ايلب الستخدلم اشظام اللسترهاد النيتمع اف ادوريات اليلي اعمم النشفس الأليريكي ا American
Psychological Association APAاعشداكتام النيرللعالنلميي ادلخلايتنالنمةثاوف اقاحئي النيرللع.

● لنلدلول:اتوضعالنلدلولاف ايتنالنمةثاوترقماماألرقامالنلرمي ا( 1ا،ا 2ا،ا 3ا)etcاولاترسلالنلدلولاكيمفاتايشفصم ،ا
ويرار اإنيها اف ايوضع اللستدلل امها اأو اأقرب ايوقع انها اف النمةث .اوتكتب النلشاوين النوصفي النيشاسم انمصفوفا

ولألعيدةا،ايعاتلشباللختصارلتاغيرالنيأنوف .اويراراإنىالنةولر النيوضة انيةتوياتالنلدولامانةروفاا a, b, c,

).etc

● لألركالااولنصوراولنرسوما:ايلباترقيمالألركالاولنصوراولنرسومامانترتيبا،ايعاكتام اعشولنانكلايشها،اولإلرارةاإنيهاا
ف ايوضعاللستدللامهااينالنمةث.اكياايلباأناتوضعاف ايكاشهااينايتنالنمةثااولاترسلاكيمفاتايشفصم ؛

● ف ا ةان اإرفاق ايمفات اتلتيد اعمى الستخدلم النوساحئط الإلنكتروشي ا(كانصور ،اأو اأفام النفيديو ،اأو اعروض اماورمويشت،ا
لنخ)اوتزيدايساةتهااعناخيس اييلامايت،اايلباعمىالنماةثارفعاهذهالنيمفاتاعمىالةدايولقعاللستضاف الإلنكتروشي ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا

ولرسالاعشولنالنرلمطالإلنكتروش اافقطاإنىاأياش النيلم ،اتسهياانيهي اإرسالالنمةوثاإنىالنسادةالنيةكيين.

