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قـواعــد الـنشــــر

ا�ســــــــــــم املجــلــــــة:

 The Egyptian Journal of البيئي   للتغري  امل�صرية  املجلة 

Environmental Change

جهة اإ�سدار املجلة:

 The Egyptian Society اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية

of Environmental Change

فرتات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 Normal Margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على   الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

من  واحد  وجه  على   )A4( مقا�س  ورق  وعلى   1٫5 م�صافة 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�سكال وال�سور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب
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