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 الئحة المجلة العلمیة بمعھد جنوب مصر لالورام 

SECI Oncology 
 

 : التنظیم اإلداري -أوال:
  -):1مادة رقم (

 بمعھد جنوب مصر لألورام.  SECI Oncologyتصدر مجلة علمیة باسم  -
   -): 2مادة رقم (

بن  - العلیا والبحوث  للدراسات  الجامعة  نائب رئیس  بقرار من  المعھد ویمكن إضافة  تشكیل ھیئة تحریرالمجلة  اقتراح مجلس  اًءا على 
 أعضاء حسب الحاجة. 

   -): 3مادة رقم (
بالمعھد بموجب قرار من عمید المعھد وذلك لمدة ثالث   داریینیكون للمجلة العلمیة سكرتیر إداري یتم اختیاره من بین العاملین اإل  -

داریة وكذلك مشرف مالي عمال اإلویتولى تحت إشرافھ المباشر األ  على اقتراح من نائب رئیس التحریر،   سنوات قابلة للتجدید وبناًءا
 یختص بتنظیم حسابات المجلة ویجوز ندب أحد العاملین للعمل بالمجلة.

 -): 4المادة رقم (
 -تختص ھیئة تحریر المجلة بما یلي: -

 تحدید ھدف إصدار المجلة واإلعالن عنھا والموضوعات العلمیة التي تُنشر بھا.   -1
الجامعة ا  -2 داخل  من  األجانب  أو  المصریین  المتخصصین  التدریس  ھیئة  أعضاء  بین  من  لدیھا  المعتمدین  المحكمین  قوائم  ختیار 

 وخارجھا أو من خارج الوطن.
 ل من خارج المعھد. ، على أن أن یكون أحدھما على األقتحدید عدد المحكمین لكل بحث بحیث ال یقل عن إثنین -3
 لألفراد والھیئات. تحدید رسوم النشر  -4
 تحدید نظام تبادل المجلة على أساس اتفاقیات التبادل مع الھیئات المحلیة واألجنبیة.  -5
ونظام التحكیم والمراجعة وأعمال الطباعة بما یكفل جدولة اإلجراءات في مواعید   للمجلةوضع القواعد فیما یتعلق بتقدیم البحوث    -6

 ثابتة وإمكانیة تعدیلھا. 
 للمحكمین والقائمین على أعمال المجلة.  مكافأتعد صرف الوضع قوا -7
 اقتراح قبول التبرعات والمنح.  -8
 للنظم الحدیثة مثل إسطوانات اللیزر وخالفھ.   تراح حق نشر المجلة بالخارج طبقًااق -9

 -): 5مادة رقم (
ًءا على طلب ثلثي أعضاء الھیئة للنظر في األمور  أو بنا   –أشھر    3یدعو رئیس التحریر ھیئة التحریر لالجتماع مرة على األقل كل    -

المعروضة وتسجیل االجتماعات وترسل صورة من محاضر االجتماعات العتمادھا من السید أ.د/ نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا 
 والبحوث في موعد غایتھ عشرة أیام من تاریخ كل اجتماع.  

 -): 6مادة رقم (
القواع  - حسب  األبحاث  برد  تُرسل  المجلة  تلتزم  وال  للتحكیم  المقدمة  للبحوث  التحریر  ھیئة  تحددھا  التي  الفنیة  والضوابط  والشروط  د 

 األبحاث أو الدراسات التي ال یتقرر نشرھا أو تكون غیر مقبولة للنشر. 
 -): 7مادة رقم (

 المجلة.  یجب على الباحث عند تقدیم بحثھ للنشر بالمجلة تقدیم إقرار بأنھ لم یُسبق نشره في -
   -): 8مادة رقم (

آخر في حالة التأخر عن  یتم تحكیم البحث بطریقة سریة خالل شھر من تاریخ استالمھم لألبحاث وللمجلة الحق في اللجوء إلى ُمحكم    -
 یوم). 15الموعد المحدد (
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   -): 9مادة رقم (
تم ارسال البحث لُمحكم مرجح إلبداء الرأي الذي سوف في حالة اختالف الُمحكمون من حیث "قبول" البحث للنشر أو "عدم قبولھ" ی  -

 یرجح الموافقة على نشر البحث من عدم نشره. 
 -): 10مادة رقم (

تُنشر األبحاث بالمجلة بحسب أسبقیة الموافقة على النشر بعد إعدادھا في صورتھا النھائیة للنشر وتحدید نظام تبادل المجلة على أساس   -
 یئات المحلیة واألجنبیة. اتفاقیات التبادل مع الھ

 
 ا: التنظیم الفني للنشر العلمي:ثانیً 

 -): 11مادة رقم (
یوضح   -تحت إشراف نائب رئیس التحریر  -للمجلة قاعدة بیانات كاملة تتضمن جمیع األبحاث المقدمة للنشر وفقًا لتاریخ وردھا  یكون    -

 بھ: 
 عنوان البحث-1
 اسم الباحث ووظیفتھ وجھة عملھ -2
 خ تقدیمھ للمجلة وتاریخ إرسالھ للمحكمینتاری -3
 أسماء السادة المحكمین   -4
 حالة قبول البحث كاالتي:-5

 البحث مقبول للنشر كما ھو، -أ
 البحث مقبول للنشر بعد تنفیذ المالحظات دون العرض على الُمحكم، على أن یتم مراجعتھ بواسطة مراجع تحدده ھیئة التحریر، -ب
 البحث مقبول للنشر بعد تنفیذ بعض المالحظات مع إعادة العرض للمحكمین، -ج
 بحث غیر مقبول للنشر. -د

   -): 12مادة رقم (
 مرفق طیھ –تتخذ المجلة شكًال ممیًزا وموحدًا  -

   -): 13مادة رقم (
البح  - مع  ویرفق  فقط  واحد  وجھ  على  الكومبیوتر  على  مكتوبة  نسخ  ثالث  مع  البحث  أصل  األبحاث  یُقدم  وتُسلم  إلكترونیة  نسخة  ث 

 بالمواصفات التي تقرھا ھیئة تحریر المجلة. 
 -): 14مادة رقم (

ال یجوز تكرار نشر البحث العلمي المنشور بالمجلة في مكان آخر إال بإذن كاتبي من رئیس ھیئة التحریر، ولكن یجوز نشر ملخص   -
   لتي نُشر فیھا البحث ألول مرة.  عن ھذه األبحاث بشرط اإلشارة إلى عدد المجلة امختصر 

 
 ثالثًا: التنظیم المالي: 

 ): تتحدد إیرادات ومصروفات المجلة فیما یلي:  15مادة رقم (
 -اإلیرادات:-1

 رسوم نشر األبحاث  -
 الدعم المخصص من الجامعة (بند النشر العلمي). -
 ء اإلجراءات القانونیة في مثل ھذه األحوال.التبرعات واإلعانات والمنح التي تقبلھا ھیئة التحریر بعد استیفا  -
 أي موارد أخرى یوافق علیھا ھیئة التحریر ومجلس المعھد المختص. -
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 -المصروفات: -2
 اشتراك االنترنت  -
 Cross Ref (doi number)اشتراك  -
 السادة المحكمین مكافأت -
 بدل حضور الجلسات  -
 أیة مصروفات تقرھا ھیئة تحریر المجلة.  -

 -): 16ادة رقم (م
 فور وصول التقاریر إلدارة المجلة.  –عن نتیجة ھذا التحكیم ر بغض المنظ –التحكیم للسادة المحكمین  مكافأتتُصرف  -

   -): 17مادة رقم (
ویتم مراجعتھ سنویًا    مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویتم إعداد حساب ختامي عنھا  –أو النشرة    -السنة المالیة للمجلة     تبدأ  -

ة تحددھا ھیئة تحریر المجلة ویتم إعداد الموازنة للمجلة في موعد رخص لھم قانونًا بذلك، بمكافأوالمبواسطة أحد المراجعین الخارجین  
 أقصاه نھایة مارس. 

   -): 18مادة رقم (
تماع خاص لھیئة التحریر للمناقشة والموافقة علیھ،  ز المالي وتقریر الُمراجع الخارجي في اجیتم عرض الحساب الختامي وقائمة المرك  -

تمھیدًا لعرضھ على مجلس الكلیة ثم مجلس الجامعة في االجتماعات التالیة الجتماع ھیئة التحریر المشار إلیھا، ومع ذلك تخضع حسابات  
 المجلة للتفتیش ومراجعة األجھزة الرقابیة المختصة. 

   -): 19مادة رقم (
 ن واللوائح المعمول بھا في الجامعة فیما لم یرد نص بشأنھ.  تطبیق أحكام القوانی
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 الئحة مالیة مرفقة بالئحة المجلة العلمیة (بعد التعدیل) 

 
ج في حالة  850و  ج عند التقدیم ( مصاریف المراجعة + مصاریف إداریة)600یتم تحصیل الرسوم الخاصة بالمجلة العلمیة  ):  1بند (  -

 قبول البحث.

 ي حالة رفض البحث، یُخصم قیمة التقییم. ف): 2بند ( -

 ) لكل بحث. 3ج مصري لكل محكم على أال یزید عدد المحكمین عن (120صرف مبلغ  رسوم التحكیم ):3بند ( -

 . Cross Ref (doi number)) دوالر أو ما یعادلھ بالجنیھ المصري نظیر 300یتم صرف مبلغ ( ):4بند ( -

 املین بالمجلة طبقًا لما یراه مجلس المجلة.  یجوز صرف مكافأت للع ): 5بند ( -

 یتم تحصیل وصرف المبالغ المذكورة أعاله في ةمن بند البحث العلمي بصندوق تحسین الخدمة بمستشفى األورام. ): 6بند ( -
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