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  جراءاتهإقواعد النشر و

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

 قـدم البحــوثُ ُت    ســم ويقــدم الباحـث ملخصــين لبحثــه فــي ورقتــين   2.5 وهــامشزدوجــة فــي أربــع نسـخ مطبوعــة علــى وجــه واحــد بفراغـات م 
 . كلمة لكل منهما 150ال يزيد على  نجليزية في ماإلباى خرمنفصلتين إحداهما بالعربية، واأل

 ة ورقيةًا على نسَخمطبوع هربعد الموافقة على نِش قدم البحُثي.   

  تقديم مخطوط البحث

مرَفَقــًة برســالة تغطيــة مــن ِقبــل الباحــث   ورقيــًا أو الكترونيــًا علــى ايميــل المجلــة  ُترســل نســخة أصــلية وثــالث نســخ مــن مخطــوط البحــث 
  :اسالت إلى رئيس التحريرالمسؤول عن جميع المر
  محمود كناكري. د.أ 
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  التوثيق
 يتبع في توثيق البحث: 

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

  املستالت 
وعشرة مستالتة منها له في المجلة نسَخ شر بحٌثعطى من يُني.  

  حقوق الطبع
. صـريحًا مـن البـاحثين بـأن مخطـوَط البحـِث لـم يْنشـر ولـم يَقـدم للنشـر فـي أيـة جهـٍة أخـرى                يشكُِّل تقديم مخطوِط البحـث للمجلـة اعترافـاً   

ويقـوم رئـيس   . نموذج يُنص على نْقل حقوق الطبع لُتصبح ملكًا لجامعة اليرموك قبل الموافقة على نشر المخطـوط   ءويشترُط على الباحثين مَل
ذج نقل حقوق الطبع مع النسخِة المرسَلِة للتنقيح، ويمنع إعادُة إنتاج أي جزٍء مـن األعمـال المنشـورِة فـي المجّلـِة      التحرير بتزويِد الباحثين بنمو

  .دون إذن َخطِّي مسبق من رئيس التحرير
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