تعليمات النشر في مجلة" مؤتة للبحوث والدراسات"
صادرة بمقتضى المادة ( )8من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم  ٣٩لسنة 2003
المادة ( :)1تس مممى هذه التعليمات" تعليمات النش ممر في مجلة (مؤتة للبحوث والد ارس ممات( ويعمل بها
اعتبا اًر من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء في .٢٠٠٤/6/8
المادة ( :)2تصم م م م ممدر الجامعة مجلة علمية محكمة باسم م م م ممم مجلة" مؤتة للبحوث والد ارسم م م م ممات "في
سمملسمملت ن هما :سمملسمملة العلوم اإلنسممانية واالجتماعية ،وسمملسمملة العلوم الطبيعية والتطبيقية
وتنشممر المجلة البحوث العلمية األصم لة التي تتوافر ف ها شممرو البحث العلمي من ح ث
اإلحاطة واالستقصاء والتوث ق.
المادة ( :)3تتلقى المجلة البحوث للنشممر من داخل الجامعة وخارجها ،مكتوبة باللغة العربية أو بلغة
أجنبية تقبلها ه ئة التحرير وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالبحث ملخص باللغة العربية.
ي

المادة ( :)4يتم تحص م ل رسمموم نشممر عن البحوث العلمية المقدمة للنشممر في مجلة مؤتة بسمملسمملت ها
اإلنس م م ممانية والطبيعية بقيمة ( )140دينا اًر أردني أو ( )200دوالر أمريكي ،بعد ص م م ممدور

قرار قبول البحث للنش م م م م م ممرا ومل اعتبا اًر من بداية اللص م م م م م ممل الد ارس م م م م م ممي ال اني من العام

الجامعي .2021/2020

( )1

المادة ( :)5تصدر كل من سلسلتي المجلة بعددين على األقل في السنة.
قما للمجلد والعدد وسنة النشر على النحو التالي:
المادة ( :)6تحمل كل من السلسلت ن ر ً
مؤتة للبحوث والدراسات
سلسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ملجة علمية محكمة وملهرسة
المجلد ( )18العدد (2003 )6
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( :)1تم إضافة نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2021/2020/200تاريخ  ،2021/2/10مع مراعاة إعادة الترقيم.

المادة( :)7يشممر على كل سمملسمملة من المجلة ه ئة تحرير ال يقل عدد أعضمما ها عن أربعة يع نهم
ر يس الجامعة ولمدة عام قابلة للتجديد.
المادة ( :)8تتولى ه ئة التحرير المسؤوليات التالية:
أ -النظر في قبول البحوث المقدمة للنشر أو رفضها.
ب -التوصية للجنة البحث العلمي في الجامعة بكل ما يمكن أن ينهض بالمجلة ،ويسهل عملها.
الكتاب
المادة ( :)9يحمل كل عدد من المجلة العبارة التالية ا ما ورد في هذا العدد يعبرعن أراء ّ

أنلس ممهم ،وال يعكس بالض ممرورة أراء ه ئة التحرير أو س ممياس ممة جامعة مؤتة" ونصم ماً مقابالً
باللغة اإلنجل زية:

"Opinions expressed in this issue are those of the authors and do not
necessarily reflect the opinion of the Editorial Board or the policy of
"Muta'h University

المادة ( :)10تتولى عمادة البحث العلمي مهام التحرير والطباعة والنشر ولها أن تستع ن بمختص ن
من داخل الجامعة أو خارجها مقابل مكافأة مالية يقررها الر يس بناء على تنس م م م ب من
لجنة البحث العلمي.
المادة ( :)11تعطى مكافآت مالية للمحكم ن يقررها الر يس بناء على تنسم م م م م م م ب من لجنة البحث
العلمي.
أعددا خاصم م ممة من المجلة تغطي وقا ع ندوات أو مؤتمرات
المادة ( :)12يجوز أن تصم م ممدر للجامعة ً
تعقد في رحابها أو تشارك ف ها بعد خضوعها إلجراءات التحكيم المتبعة في المجلة.
المادة ( :)13ال يمنع إصممدار مجلة" مؤتة للبحوث والد ارسممات "إصممدار مجالت أخرى مات أهدا
مختللة تصدر عن الجامعة.

