القىاعذ المنظمة لهيئة تحرير المجلة العلمية لإلرشبد الجبمعي
والتي تصذرعن الجمعية السعىدية لإلرشبد الجبمعي ()SAUC
المبدة األولى  :معبيير اختيبر رئيس تحرير المجلة
)1
)2
)3
)4
)5
)6

أْ ال رمً دسعٕٗ اٌؼٍٍّخ ػٓ أعزبر ِشبسن.
أْ ٌىِ ْٛزخصصب ً فً ِغبي رخصص اٌّغٍخ.
أْ ٌى ْٛلذ عجك ٌٗ إٌشش فً ِغالد ػٍٍّخ ػبٌٍّخ ِصٕفخ (ِضالً .)ISI
أْ ٌى ْٛلذ ٔشش ثحضب ً ٚاحذا ً ػٍى األلً خالي اٌغٕزٍٓ اٌّبضٍزٍٓ.
أْ ٌى ْٛلذ عجك ٌٗ اٌؼًّ وؼضٍ٘ ٛئخ رحشٌش فً ِغٍخ ػٍٍّخ.
أْ ٌىٌ ْٛذٌٗ ػضٌٛخ ػبٍِخ ثبٌغّؼٍخ عبسٌخ اٌّفؼٛي.

المبدة الثبنية  :آلية اختيبر رئيس هيئة تحرير المجلة
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ٌزُ اإلػالْ ػٓ فزح ثبة اٌزششح ٌشئبعخ ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ ثّذح ال رمً ػٓ
صالصخ أشٙش ِٓ ربسٌخ أزٙبء فزشح ػًّ سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزحشٌش اٌحبًٌ.
رشفغ أعّبء اٌّششحٍٓ ٚعٍشُ٘ اٌزارٍخ ٌشئٍظ ِغٍظ إداسح اٌغّؼٍخ.
ٌمِ َٛغٍظ إداسح اٌغّؼٍخ ثّشاعؼخ أٚساق اٌّششحٍٓ ٌٍزؤوذ ِٓ اعزٍفبئٌٍّ ُٙؼبٌٍش
اٌٛاسدح فً اٌّبدح األٌٚى ِٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ.
ٌخزبس ِغٍظ إداسح اٌغّؼٍخ ثباللزشاع اٌغشي سئٍغب ً ٌٍٙئخ رحشٌش اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ ِٓ ثٍٓ
اٌّششحٍٓ اٌزٌٓ اعزٛفٛا اٌّؼبٌٍش اٌٛاسدح فً اٌّبدح األٌٚى ِٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ.
ٌزُ اخزٍبس اٌّششح اٌزي ٌغزٛفً أوجش ػذد ِٓ ٌٍّؼبٌٍش اٌٛاسدح فً اٌّبدح األٌٚى ِٓ ٘زٖ
اٌمٛاػذ.
ٌشفغ سئٍظ ِغٍظ إداسح اٌغّؼٍخ ٔزبئظ اٌزصٌٛذ ٚاعُ اٌّششح ٌشئبعخ ٍ٘ئخ رحشٌش
اٌّغٍخ ٌٍغبِؼخ فً ِذح ال رضٌذ ػٓ أعجٛػٍٓ ِٓ ربسٌخ أؼمبد اٌّغٍظ ٌٚ ,صذس لشاس
رؼٍٍٓ سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزحشٌش ِٓ لجً ٚوًٍ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحش اٌؼًٍّ.

المبدة الثبلثة  :مهبم رئيس هيئة تحرير المجلة
)1
)2
)3
)4

ٌزشأط عٍغبد ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ.
اإلششاف ػٍى عٍش اٌؼًّ فً اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ ِٚ ,زبثؼخ اٌغٙبد اٌّؼٍٕخ ثبٌغبِؼخ فٍّب
ٌخص إٌشش ٚاٌطجبػخ ٚاٌّىبفآد.
رّضًٍ اٌّغٍخ أِبَ اٌغٙبد اٌّؼٍٕخ داخً ٚخبسط اٌغبِؼخ.
ِزبثؼخ ِغبس األٚساق اٌؼٍٍّخ ثشىً إٌىزش ًٔٚثّب ٌزٛافك ِغ اٌٍَخ اٌزً رضؼٙب ٚوبٌخ
اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحش اٌؼًٍّ ٚاٌّجٍٕخ ػٍى االرفبق اٌزي ٌزُ ِغ إٌبشش.
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 )5إػذاد رمشٌش عٕٛي ػّب رُ إٔغبصٖ فً ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ ثبالشزشان ِغ أػضبء ٍ٘ئخ
اٌزحشٌش ٚسفؼٗ ٌشئٍظ ِغٍظ إداسح اٌغّؼٍخ إلضبفزٗ ٌٍزمشٌش اٌغٕٛي اٌزي ٌؼشض ػٍى
اٌغّؼٍخ اٌؼٍِّٛخ.
 )6رششٍح أعّبء ٌؼضٌٛخ ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ ٚسفؼٙب ِغ اٌغٍش اٌزارٍخ ٌشئٍظ ِغٍظ إداسح
اٌغّؼٍخ ٌؼشضٙب ػٍى اٌّغٍظ ٚسفؼٙب ٌٍغبِؼخ ثؼذ اٌزؤوذ ِٓ اعزٍفبء اٌّششحٍٓ ٌٍّؼبٌٍش
اٌٛاسدح فً اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ ٌٚ ,زُ اخزٍبس اٌّششحٍٓ اٌّغزٛفٍٓ ألوجش ػذد
ِٓ ٘زٖ اٌّؼبٌٍش فً حبي ػذَ ٚعٛد ِٓ ٌغزٛفٍٙب ٌٚ ,صذس لشاس رؼٍٍٓ أػضبء ٍ٘ئخ
اٌزحشٌش ِٓ لجً ٚوًٍ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحش اٌؼًٍّ ٚأال ٌمً اٌؼذد اٌىًٍ
ٌشئٍظ ٚأػضبء اٌزحشٌش ػٓ خّغخ ٚال ٌضٌذ ػٓ أحذ ػشش.
ٌ
 )7رؼٍٍٓ ٔبئت ٌشئٍظ ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ ِٓ ثٍٓ أػضبء ٍ٘ئخ اٌزحشٌش اٌزٌٓ ألشُ٘ ِغٍظ
إداسح اٌغّؼٍخ ٌٍم َٛثؤػّبي سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزحشٌش فً حبي غٍبثٗ.
 )8اٌؼًّ ػٍى إدساط اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ ضّٓ اٌزصٍٕفبد اٌؼبٌٍّخ راد اٌؼاللخ ٚسفغ ِؼبًِ
رؤصٍش٘ب.
 )9اٌؼًّ ػٍى اعزمطبة إٌشش اٌؼبًٌّ فً اٌّغٍخ.
 )11اٌؼًّ ػٍى صٌبدح ػذد اٌّشزشوٍٓ فً اٌّغٍخ.
المبدة الرابعة  :معبيير اختيبر أعضبء هيئة تحرير المجلة
)1
)2
)3
)4
)5

أْ ٌى ْٛثشرجخ أعزبر ِشبسن ػٍى األلً.
أْ ٌىِ ْٛزخصصب ً فً ِغبي رخصص اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ.
أْ ٌى ْٛلذ عجك ٌٗ إٌشش فً ِغالد ػٍٍّخ ػبٌٍّخ ِصٕفخ (ِضالً .)ISI
أْ ٌى ْٛلذ ٔشش ثحضب ً ٚاحذا ً ػٍى األلً خالي اٌغٕزٍٓ اٌّبضٍزٍٓ.
أْ ٌىٌ ْٛذٌٗ ػضٌٛخ ػبٍِخ ثبٌغّؼٍخ عبسٌخ اٌّفؼٛي.

المبدة الخبمسة  :مكبفآت رئيس وأعضبء هيئة تحرير المجلة والمحكمين
ٌ )1صشف دػُ عٕٛي ٌشئٍظ ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ ِمذاسٖ ِبئخ أٌف ( )111.111لاير
ٌٍّغٍخ إرا وبٔذ رمغ ضّٓ لبػذح ثٍبٔبد )ٚ )ISIخّغ ْٛأٌف ( )51.111لاير ٌٍّغٍخ
إرا وبٔذ ال رمغ ضّٓ لبػذح ثٍبٔبد (ٌٚ ,)ISIغزخذَ فٍّب ًٌٍ:
أِ .ىبفآد سئٍظ ٚأػضبء ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ ٚاٌّحىٍّٓ ,حغت ِب رشاٖ إداسح
اٌغّؼٍخ.
ة .اٌغىشربسٌخ.
ط .إٌضشٌبد ( اٌطجبػخ  ,إٌغخ  ,اٌّشاعالد  ,االرصبالد ِٚ ,ب إٌى رٌه).
ٌّٕ )2ح اٌّغٍظ اٌؼًٍّ ِىبفؤح عٌٕٛخ رمذٌشٌخ ٌٍٙئخ رحشٌش اٌّغٍخ ِمذاس٘ب خّغخ آالف لاير
ٌشئٍظ ٍ٘ئخ اٌزحشٌشٚ ,صالصخ آالف لاير ٌىً ػض ِٓ ٛأػضبء ٍ٘ئخ اٌزحشٌش.
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المبدة السبدسة  :أحكبم عبمة
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

)8

رصذس اٌّغٍخ فً اٌغبِؼخ ثمشاس ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثٕبء ػٍى رٛصٍخ اٌّغٍظ اٌؼًٍّ.
ٍ٘ئخ اٌزحشٌش ِغؤٌٚخ ِغؤٌٍٚخ أدثٍخ ػّب ٌٕشش فً اٌّغٍخٚ ,رزٌٛى اٌٍٙئخ اإلششاف ػٍى
إصذاس اٌّغٍخ ٚرحذٌذ اٌؼذد اٌزي ٌطجغ ِٕٙب.
ال رٕشش اٌجحٛس ٚاٌّمبالد فً ِغالد اٌغبِؼخ إال ثؼذ أْ ٌغٍض صالحٍزٙب ٌٍٕشش حىّبْ
ِزخصصبْ ػٍى أْ ٌى ْٛأحذّ٘ب ػٍى األلً ِٓ خبسط اٌغبِؼخ.
رمذَ ٍ٘ئخ اٌزحشٌش عٌٕٛب ً إٌى اٌّغٍظ اٌؼًٍّ رمشٌشا ً ِفصالً ػٓ أٚعٗ ٔشبطٙب.
ِذح ػًّ سئٍظ ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ أسثغ عٕٛاد رغذد ٌّذد ِّبصٍخ ِٓ لجً ِغٍظ إداسح
اٌغّؼٍخ.
ِذح ػًّ أػضبء ٍ٘ئخ رحشٌش اٌّغٍخ عٕزبْ رغذد ٌّذد ِّبصٍخ ِٓ لجً ِغٍظ إداسح
اٌغّؼٍخ.
ٌضغ سئٍظ رحشٌش اٌّغٍخ ثبالشزشان ِغ أػضبء ٍ٘ئخ اٌزحشٌش -ثّب ال ٌزؼبسض ِغ
أحىبَ ٘زٖ اٌمٛاػذ  -اٌضٛاثظ اٌذاخٍٍخ اٌالصِخ ٌزٕظٍُ ػًّ ٍ٘ئخ اٌزحشٌش ٚرمٍٍُ وفبءح
أدائٙب ٚرحذٌذ ِٙبَ أػضبئٙب ٌٚشفؼٙب ٌشئٍظ ِغٍظ إداسح اٌغّؼٍخ إللشاس٘ب ِٓ لجً
اٌّغٍظ.
ٌّغٍظ اٌغبِؼخ حك رفغٍش ٘زٖ اٌمٛاػذ.
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