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ليـة ألن األبحاث العلمية هي أساس التقدم العلمي لـذا تعمـل ك

ألبحـاث الهندسة منذ إنشائها عىل توثيـق وتقيـيم علمـي لتلـك ا

الباحث الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة و 

ء املشــارك فيهــا لتكــون مرجعــ اً عمومــا وكــذلك الســادة العلــ

ا يساعد يف  النهاية عىل للمستفيدين واملهتم بالبحث العلمي 

ثـل مرجعـا ثابتـاً وأساسـ اً لكـل خلق محتوى علمي معرتف بـه 

. املهتم بالبحث العلمي

ملي مـع ولتكون كلية الهندسة يف الصـدارة عـىل املسـتوى العـا

لمـي أهم الجهـات البحثيـة العامليـة املسـاهمة يف التطـور الع

ر فقـد حظيـت. والتكنولوجي للبرشية مجلـة  ويف هذا املضـ

دسة بقـدر املنصورة للعلوم الهندسية التي تصدر عن كلية الهن

ـط موحـد مـ ن وافر من التوثيق مع مراعاة أن تندرج تحت 

اتها يف الجامعـات األخـر  ى، إن أي األسس التي تس عليها نظ

إصــدار ألي عــدد علمــي يضــيف إىل املعــارف العلميــة رافــدا 

ــارب  ــن التج ــد م زي ــة  ـــركة العلمي ــهم يف الح ــدا ويس جدي

.واألبحاث

عات يف تقييم املجلس األعىل للجام ٧/ ٦٫٥حصلت املجلة عىل 

ية املرصية واحتلت املجلة صـدارة مجـالت الدراسـات الهندسـ
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األستاذ الدكتور

محمد عبدالعظيم محمد

األستاذ الدكتور

رشيف مسعود البدوي
رانيا فؤاد نرص. أ

عميد الكلية ورئيس 
مجلس إدارة املجلة

ات وكيل الكلية للدراس
ب العليا والبحوث ونائ

رئيس مجلس إدارة 
ومدير تحرير املجلة

ةرئيس قسم املجل

Tel: +20502202248, +20502202245, +20502202265
Inter: 1760 Fax: +20502202251 Mob: +201222854821
Email: engsmag@mans.edu.eg | mejservicez@gmail.com
website: https://bfemu.journals.ekb.eg



٢٠٢٠بعد إبريل ٢٠٢٠فرباير  – ٢٠١٩يونيو ٢٠١٩قبل يونيو اإلجراء  م

واستخدام نظام النرش والتحكيم اإللكرت ١

الربط مع نظام املستقبل للمكتبات٢

البيانات الوصفية للمجلة إلكرتونياً ٣

قاعدة بيانات املحكم إلكرتونياً ٤

الدفع اإللكرتو٥

فحص االنتحال٦

النرش ألقسام جديدة٧

م لعضوية بنك املعرفة٨ االنض

النرش الدويل٩

مطورمطورتقليديالتواصل مع الباحث١٠

مطورمطورتقليدياختيار املحكم١١

ةطويلةفرتة التحكيم١٢ ةقص قص

رسيعرسيعبطيءالتواصل مع املحكم١٣

محلية ودوليةمحلية ودوليةمحليةهيئة تحرير املجلة١٤

مرتفعمرتفعمنخفضنسبة االطالع عىل األبحاث املنشورة١٥

عات الدورية١٦ شهريشهريشهور ٣االجت

متاح إلكرتونياً متاح إلكرتونياً غ متاحالوصول وتحميل األبحاث١٧

مرتفعةمرتفعةمنخفضةنسبة األبحاث املنشورة١٨

5.5/76.5/7غ متاحلجامعاتالتصنيف وفق تقييم املجلس األعىل ل١٩

٢٠WebsiteNonehttp://mej.mans.edu.eghttps://bfemu.journals.ekb.eg

VisaOnline


