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الزراعيـة علوممجـلة اإلسـكندية لل  
 كلية الزراعة ـ جامعة اإلسكندرية

 

  إرشادات للمؤلفين
الزراعية تصدرها كليةة الزراعةة  علومللمجلة اإلسكندرية 

جامعةةة اإلسةةكندرية مةةر ج موريةةة مصةةف العف يةةة مةةر  –

 أعداد تصةدر مةرستة مجلدات سنوية يش ل كل مجلد منما 

 -أكتةةةةو ف -أغسةةة   -ونيةةةوي – ا فيةةةةل – مبفايةةةفشةةةمف أ

 ديس بف.

ال جلةةة صا ةةة  كةةل البمةةوق ال تعلوةةة  ةةالعلوم الزراعيةةة 

 وال وضوعات ال تعلوة  ما.

تفسةةةل كةةةل ال فاسةةة ت الجا ةةةة  ال جلةةةة  اسةةة  ر ةةةي  

 .أو عبف البفيد اإللكتفونر التمفيف و البفيد ال سجل
alexjar@alexu.edu.eg 

 االشتراك السنوى
  )جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة )الشاطبى. 

 جنيما مصفيا 63أعضاء هيئة التدري : 

 المؤسسات العلمية األخرى 

 جنيما مصفيا 011ال صفيون: 

 اأمفيكي   ادوالر   011 غيف ال صفيين:

 قواعد النشر
الزراعيةة  علةومللاأل ماق ال نشورة   جلة اإلسةكندرية  .1

 ر ي  وهيئة تمفيف ال جلة.شفاف تجضع إل

يجب أن تكون األ ماق أ لية ولة  يسةبن نشةفها    ةد  .2

 ال ج ت العل ية األصفى.

تفسةةل األ مةةاق أ ةةلية ولةة  يسةةبن نشةةفها  لةةر ر ةةي   .3

 التمفيف طبوا لنظام ال جلة ال وضح مي ا  عد.

يووم  تمكي  كل  مة   ننةين علةر األمةل مةن ال مك ةين  .4

جنيمةةةا مصةةةفيا  011ال تجصصةةةين. تكةةةاليك التمكةةةي  

 دوالرا أمفيكيا لغيف ال صفيين. 011لل صفين أو 

مةةر  الةةة مبةةوث البمةة  للنشةةف يوةةوم البةةا  ون  ةة جفاء  .5

التعةةةدي ت ال وتف ةةةة مةةةن ال مك ةةةين  كةةةل دمةةةة ويوةةةدم 

البمة  مةةر  ةورتن النما يةةة للنشةةف طبوةا لنظةةام ال جلةةة 

 ال وضح مي ا  عد.

ضةةو تةةاريخ ص ةةاو مبةةوث البمةة  هةةو تةةاريخ مواموةةة الع .6

 الفنر علر نشف البم  مع تسديد تكاليك البم .

  ام الكتابةــنظ

 األبحاث باللغة اإلنجليزية
 طبوا للنظام ال وضح  التعلي ات  الوس  اإلنجليزى.

  األبحاث باللغة العربية
   عنةةد التوةةدم  البمةة  يجةةب أن يكةةون مكتو ةةا علةةر ور

A4  علر الك بيوتف مسامتين  ةين األسة ف وأال يتعةدى

الصةةةةةةفمات الكليةةةةةةة لال كتو ةةةةةةة والجةةةةةةداوث عةةةةةةدد 

 ةةةةفمة للبمةةةة  ال نشةةةةور  اللغةةةةة  01والفسةةةةومات  

  فمة للبم  ال نشور  اللغة العف ية 51االنجليزية و

   مر  الة مبوث البم  للنشف يجب علر  ا ب البمة

عةةداد البمةة  مةةر  ةةورتن النما يةةة مكتو ةةا  اسةةتجدام  

طبوةا  Microsoft Word (Win Word) فنةام  

 : م اآلترللنظا

  س  مسامة وا ةدة  ةين  52×03مسا ة ال ادة ال كتو ة

 األس ف.

   يكتب البم   جةSimplified Arabic   05موةا 

عةةةةادى لع ةةةةودان  ماعةةةةدا عنةةةةوان البمةةةة  وأسةةةة اء 

 .Bold 00البا  ين تكتب  ج  موا  

 تكاليف النشر
  األعضاء

 51 اإلضةةامة  لةةر تسةةديد مبلةة   عةةن كةةل  ةةفمة نجنيةة 

  تسجيل عن كل  م .جنين رسوم  511

 غير األعضاء
  :ةفمة جنيما مصفيا عن كل  فمة 51ال صفيون  

جنيةةن رسةةوم تسةةجيل  511 اإلضةةامة  لةةر تسةةديد مبلةة  

  عن كل  م 

 :ا عن كةل  ةفمة.ـ  ا أمفيكيدوالر   51 غيف ال صفيين 

ا أمفيكيةا رسةوم  051 اإلضامة  لر تسديد مبل   دوالر 

 تسجيل عن كل  م .

  لفةةة الصةةفمة الوا ةةدة و لةة  مةةر جنيمةةا لتك 51يضةةاف

 الةة الفغبةةة مةةر طباعةةة  ةةفمة ملونةةة لل صةةفيين أو 

 دوالرات لغيف ال صفيين. 51

   نسةجة مةن  01عند نشف البم  يسةل  لصةا ب البمة

 31لل صةفيين أو  جنيمةا 31موا ل سةداد مبلة   البم 

ومةةةةر  الةةةةة الفغبةةةةة مةةةةر  ،دوالر لغيةةةةف ال صةةةةفيين

 8 ةةة النسةةجة المصةةوث علةةر عةةدد اكبةةف مةةن النسةةخ مي

 دوالر لغيف ال صفيين.. 8ن لل صفيين أو جني

  أعةةداد السةةنة الماليةةة والسةةنوات السةةا وة مةةر  ةةورة

ي كةةن PDF  صةةيغة   CDم بوعةةة أو مةةر  ةةورة 

 01جنيمةةةةا مصةةةةفيا    21المصةةةةوث عليمةةةةا موا ةةةةل 

دوالرا  51جنيمةةةات مصةةةاريك البفيةةةد لل صةةةفين أو 

 صةفين دوالر مصةاريك البفيةد لغيةف ال 1ا   أمفيكي  

 و ل  للنسجة الوا دة

   مةةن كةةل طالةةب دراسةةات  نجنيةة 05يةةت  تمصةةيل مبلةة

تكلفة نشةف ملجة   نجني 01عليا سنويا  اإلضامة  لر 

 و الدكتوراه لسيادتن.أرسالة ال اجستيف 

  عنوان المراسالت
 الزراعية علومر ي  تمفيف مجلة اإلسكندرية لل

 الشةةاطبر –   جامعةةة اإلسةةكندرية  ـكليةةة الزراعةةة 

 50121ـ    ج مورية مصف العف ية  اإلسكندرية ـ

    516 1118108  /  516 1118103      تليفون

   516/  1155581       فاكس

 االلكترونى للكلية الموقع

http://www.agr.alexu.edu.eg/alexjar 
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