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  جراءاتهإقواعد النشر و

 تتوفر فيه للسير في اجراءات نشر اي بحث يجب ان وأن ال يكون قد قدم للنشر لدى اية جهة اخرىليمة، األصالة والمنهجية الس. 

 الكترونيـًا بالمواصـفات التاليـة    قدم البحوُثُت:  منفصـلتين   سـم ويقـدم الباحـث ملخصـين لبحثـه فـي ورقتـين        2.5 وهـامش زدوجـة  بفراغـات م
   .كلمة لكل منهما 150ال يزيد على  نجليزية في ماإلباى خرإحداهما بالعربية، واأل

  تقديم مخطوط البحث

مرَفَقـًة برسـالة تغطيـة مـن ِقبـل الباحـث المسـؤول عـن جميـع المراسـالت إلـى             االلكتروني المجلة بريدعلى  الكترونيةُترسل نسخة أصلية 
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  التوثيق
 يتبع في توثيق البحث: 

(The Chicago Manual of  Style Online: Chicago – Style Citation Quick Guide) 

  
  حقوق الطبع

. ٍة أخـرى يشكُِّل تقديم مخطوِط البحـث للمجلـة اعترافـًا صـريحًا مـن البـاحثين بـأن مخطـوَط البحـِث لـم يْنشـر ولـم يَقـدم للنشـر فـي أيـة جهـ                 
ويقـوم رئـيس   . الموافقة على نشر المخطـوط  نموذج يُنص على نْقل حقوق الطبع لُتصبح ملكًا لجامعة اليرموك قبل  ءويشترُط على الباحثين مَل

ل المنشـورِة فـي المجّلـِة    التحرير بتزويِد الباحثين بنموذج نقل حقوق الطبع مع النسخِة المرسَلِة للتنقيح، ويمنع إعادُة إنتاج أي جزٍء مـن األعمـا  
  .دون إذن َخطِّي مسبق من رئيس التحرير
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  املجلة األردنية 

  للغات الحدیثة وآدابھا
 محّكمة متخصصة عاملية علمية بحوث مجلة

  تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي
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