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:إجراءات النشر
 متطلبات النشر:أوال
الدخول على موقع المجلة على صفحة كلية الهندسة على الرابط التالي
) http://engfac.mans.edu.eg/index.php/fac-administration/graduate-studies-and-research-sector/journal(
:وتحميل الملفات اآلتية
 قالب المجلة لكتابة البحث عليه:)IEEE Template( ▪ خصائص كتابة البحث العلمي بالمجلة
. كافة بيانات المشاركين بالبحث باللغة العربية واإلنجليزية:Title Page ▪
. لتقديم البحث رسميا للمجلة بكافة بياناته: Cover letter ▪
:ملحوظة
.WhatsApp  أو استالمها بالبريد اإللكتروني أو،يمكن استالم المتطلبات السابقة من مقر المجلة مباشرة

:)Submission( تسليم البحث للمجلة:ثانيا
/https://bfemu.journals.ekb.eg :الدخول على صفحة المجلة على منصة بنك المعرفة وذلك على الرابط التالي
-1
)Register then login(

يجب تسجيل بيانات الباحث بالموقع أوال ()Register
.2
مع مالحظة أنه سيتم إرسال ( )Username & Passwordعلى البريد اإللكتروني الذي تم التسجيل به :ضمن بيانات الباحث:

.3

 Loginتمهيدا لرفع البحث على الموقع:

.4

تظهر الشاشة الخاصة بالباحث Authorوالمسجل عليها كافة بياناته:

بعد الدخول على  Authorيظهر نافذة تحميل البحث:
.5
يتم الضغط على  Submit a new manuscriptلرفع البحث وكافة بياناته:

.6

يتم إدخال كافة بيانات البحث ورفعه على ( )11خطوة تبدأ ب  Select manuscript typeوتنتهي ب Finish submission

.7

يمكن اقتراح محكمين للبحث من خالل هذه الخطوة:

( )Attach filesمن أهم المراحل لرفع البحث على الموقع مع األخذ في االعتبار أن الملفات اآلتية موجودة على صفحة المجلة بموقع
.8
كلية الهندسة (تم ذكره سابقا):
Cover letter – )IEEE Template ( Manuscript main file - Title page

ثالثا:تقرير االقتباس (: )Similarity check
يتم عمل تقرير اقتباس للبحث عن طريق برنامج االنتحال األدبي ( )ITHENTICATEوالمتصل بموقع المجلة على صفحة بنك المعرفة
بحيث ال تزيد النسبة المقررة عن  %25وهي النسبة المقررة من المجلس األعلى للجامعات

رابعا  :مصروفات النشر :
يسدد الباحث مصروفات النشر بعد عمل تقرير االقتباس لبحثه مباشرة عن طريق أرقام الحسابات الخاصة بالمجلة والموجودة على الرابط التالي
على صفحة المجلة بموقع كلية الهندسة:
http://engfac.mans.edu.eg/images/files/engpdf/magazine/maga1.pdf
تبلغ قيمة مصروفات النشر كاآلتي:
للسادة أعضاء هيئة التدريس من داخل كلية الهندسة جامعة المنصورة خمسمائة جنيه حتى  10صفحات والصفحة الزائدة بعشرون
▪
جنيها
للسادة الباحثين من خارج كلية الهندسة جامعة المنصورة ثمانمائة جنيه حتى  10صفحات والصفحة الزائدة بعشرون جنيها
▪
للوافدين  $100أو مايعادلها بالجنيه المصري
▪

خامسا :تحكيم البحث (:)Peer-review process
 .1يتم إرسال البحث إلثنين من السادة المحكمين أحدهما من داخل جامعة المنصورة واآلخر من خارجها
 .2فترة تحكيم البحث أسبوعين تقريبا
 .3يتم اقتراح محكم ثالث للفصل مابين آراء المحكمين إذا رد أحدهما بالرفض والثاني بالقبول
 .4يتم إرسال تقارير التحكيم بالتعديالت أو قبول البحث للباحث لعمل نسخة نهائية من البحث.
 .5يعرض النسخة النهائية من البحث باإلضافة إلى تقارير المحكمين على محرر القسم العلمي إلبداء الرأي النهائي للبحث.
 .6يتم إرسال  emailللباحث بقبول البحث واستخراج شهادتي قبول للبحث باللغة العربية واإلنجليزية.
 .7يتم رفع البحث على موقع المجلة مباشرة فور قبوله وترقيمه

 .8تشكل لجنة من السادة أعضاء هيئة التحرير للموافقة على طبع العدد .
 .9يتم تجميع أبحاث العدد كل ثالثة شهور – أربع مرات في العام (مارس – يونية – سبتمبر – ديسمبر)
 .10يتم تسليم العدد للمطبعة للطباعة ويتسلم كل باحث عدد ( )3نسخ منفصلة من بحثه.

الخدمات التي تقدمها المجلة
-1
-2
-3
-4

نشر أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من داخل وخارج كلية الهندسة جامعة المنصورة
استخراج شهادات قبول لألبحاث باللغة العربية واإلنجليزية مختومة ويمكن توثيقها.
استخراج شهادات تحكيم للسادة المراجعين ومحكمين األبحاث.
استخراج بيان تجميعي للسادة الباحثين بأبحاثهم المنشورة بالمجلة

-5
-6
-7
-8

أرشيف األبحاث الخاص بالمجلة (تم ذكره سابقا ) يمكن الباحثين من تصفح األبحاث وإنزالها من على الموقع مجانا.
تقدم المجلة كافة خدمات الدعم الفني وتجيب عن كافة استفسارات وتساؤالت السادة الباحثين عن كل مايتعلق بالنشر العلمي
واإللكتروني سواء منشور على موقعها أو عن طريق ()Mob.,email & WhatsApp
إقامة ورش عمل عن كل مايتعلق بالنشر العلمي.
نشر أبحاث المؤتمرات العلمية التي تقيمها الكلية بعد موافقة هيئة التحرير ومجلس الكلية.

