
 في جامعة مؤتة تعليمات النشر في المجلة األردنية للطاقة

   2003لسنة   39( من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم  7المادة ) صادرة بمقتضى 

 . 12/4/2022( تاريخ 259/2021/2022بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) عدلت     
 

األاجعمتلامؤتلي،ااتسمممممه التعايمات" هعلياتت" هعلايمي مممممةااألايمهة"لاياقة  لام" ع لاا(:  1المادة ) 
 .  يويتهلابهعايعابعقًيامناتعقيخاإ ةيقلعامنامة"سايمتهديء

ويمعبمعقيلايمامعم ملايمهتمع ألايمه لمممممممممممممملمممممممممممممملامهمعا   همعاوجمدلااألالمتعاا  يكونام"ك"همعل(:  2الماادة ) 
اذمك:ايمات" هعلاإالاإذياةمتايمقةييلاع" اخالفاا

اةعمتليم:اقئ ساالرئيس

 ا Jordan Journal of Energy (JJE)لاا:ايمهة"لاياقة  لام" ع المجلة

ا:امةيلايمبحثايمت"هألاللجنة

امؤتل:اعهعةةايمبحثايمت"هألااألاجعمتلاالعمادة

ال ئلاتحةيةايمهة"لاياقة  لام" ع لااالهيئة: 

اييمهة"مملاياقة  مملام" ممع ممليمحكهمملاسممع مممممممممممممم ااعممعمه مملاايمةممعمتمملامة"مملاع"ه مملاااادقتلممممممممممممممماا(: 3الماادة ) 
يمبحوثايمت"ه لاياصمممممم "لام"بع   نااألا عالاوتي ممممممةاا(،ااJJE Jordan Journal of Energy)ااا

وي مممممممممماة ااألايمبحثا الايكونا دا،اا مممممممممم" هلااإ ة" زيلب"غلاااامكاوبليمهةعاللايمهات"قلاست"ومايم ع لا
ا.،اوع" ايمبع ثا ناياتهدابتمكاخ  ًعاعيداتقديههايمبحثام"ي ةىاخةامةهلا مام"ي ةااد ا ةا وا  ا  ا

اا،ايمةئ س سقةيقامنمهدةا قبعا مممممميويلا عب"لام"اةديدامهةةاوي دةااه ئلاايميا اتت  ناقئ ساااا(: 4المادة ) 
 :يالت لواقايم ةو ا"ةيلاابيعًءاع" اتيس بايم

األاااايال ممممماعذيليمتينايحه"وناقتبلااوااا،ااألايمةعمتلاا نايكونامناب نا عضمممممعءايمه ئلايمادقيسممممم ل . 
 .امةعلات لصايمهة"ل

مهامي مممممممممممموقيلاع"ه لااألامةعلات لممممممممممممصايمهة"لااألااوااا،ا نايكوناماه زًيااألايمبحثايمت"هأل .ب
 واا ااSCOPUSاألا ويعمممداب مممع مممعلاااامفهة مممممممممممممممملاامتاهمممدةااع"ه ممملاعمممعمه ممملامحكهممملمةاللاا
larivateCخاللايمسيويلايم الثلاياخ ةة.ا  سحعثااثالثلعناتقلااالا 



   يل.اتقلاعنااال نايكونا دا بقامهايمتهلاعضوال ئلاتحةيةامة"لاع"ه لامحكهلامهدةاا .اج

 اا.اةعمتليمخعقجااااخةىاه ئلاتحةيةامة"لا ميكوناقئ سًعاااال نا .اة

الايقلاعدةااا،اي مممةفاع" ايمهة"لال ئلاتحةيةاما لممملممملامناةيخلاياقةناوخعقجهاا(: 5المادة ) 
بيعًءاع" اتيسمم باقئ سايمه ئلاوتكونامدةايمتضممويلاااا،ا عضممعئهعاعناثهع  لا عضممعءايت يه ايمةئ س

ا يلاوي دةا عب"لام"اةديد.ا

يسممممممععدااألايعلممممممةيفاع" ايمهة"لال ئلاي مممممما ممممممعقيلاما لمممممملمممممملامناةيخلاياقةناااا(: 6المادة ) 
اابيعًءاع" اتيسمم باقئ سايمه ئلاا،ايت يه ايمةئ سالايقلاعدةا عضممعئهعاعناثهع  لا عضممعءاااا،اوخعقجه

وقاعااا،اعقلمممممعةيلاويع ممممما مممممعقيلايماألاتسمممممه ااألاتحسممممم نايمهة"لتكونامههاهعايمتهلاع" اتقدي اي
ا.امساويلعاوتتزيزا هتاهعايمتعمه ل

اتاوم ال ئلايماحةيةايمهسؤوم علايماعم ل:ااا(: 7المادة ) 
 .اسعم ةيقلايماألاتحدةلعايمهة"لاي االمهسح ها علااااسع االمه ئلايمبع ثاايمقئ ساااايب"غ . 

اا،اماق  هممهامبممدئ ممعًا وا  ممدا عضمممممممممممممممعئهممعااقئ سال ئمملايماحةيةايمبحممثاع" ال ئمملايماحةيةاايتةضاا .ب
 .اويهكنام"ه ئلا ناتفوضاقئ سهعايمق عمابتمكاا،اوي اةيحا  هعءامحكه نام"بحث

يماحك  ايمهتاهدةامدىااستدامةوقعاسإجةيءيلااسقبولايمبحثام"ي مةا واقاضمها ةيقًيااه ئلاايماات لمدقاا .اج
 لمممممممممممهةامناتعقيخاتقدي ايمبحث،اوي ب"غايمبع ثااااثالثل(اا3،اوذمكاخاللامدةا  لمممممممممممعلعا)ايمهة"ل
 بتمك.ا

مناتعقيخاااا دًيا  لمممممممممممممم اعجةيءايماتمدياللايمويقةةامنايمهحكه نلممممممممممممممهةًياوي دًياااايمبمع ثي هيحاا .اة
يمه ئلايا اي مممممممما يعءاا علاتةعوزايمبع ثالتعايمهدةاةوناعتقامسممممممممبقاتقب"هاااألااوااا،ايق ممممممممعمهعامه

 يمبحثامنايمي ةااألايمهة"ل.ا
عضمممعءامسمممؤوم لالمممهعنايمسمممةيلايماعملاس لمممو اإجةيءيلااياوجه عاااا،اه ئليمياحهلاقئ سااا .اه

 تحك  ايمبحوثاو  ةلع.ا
يمهتاهدةااه لااتعم ويعدايمب ع علايمالمممممممهنإةقيجايمهة"لاايت عذا عالايعجةيءيلايماألاتسمممممممه ااألاااا .و

 .اععمه لا خةىاب ع علاا(او يا ويعدا(SCOPUSواا Clarivate Analyticsم لاا
 يماوص لام"ةيلاسكلامعايهكنا ناييهضاسعمهة"ل،اويسهلاعه"هع.ااا .ز

 ا

ع" ااويحاوىاااا،اتهمعةةيمت ممممممممممممممةفاع" مهاااايا اتحمدي مهاةوقيمعًااايكونام"هة"ملامو عايمكاةو ألاا(: 8الماادة ) 
ايمهت"ومعلايمالزملام"بع   ناويمهحكه ناويمقةيء.اا



مكاةو ألايمهتاهداع" امو عايمهة"لاايا اتسمممممممممممممم"  اياسحعثام"هة"لامناخاللايمي عمايعاا(: 9المادة ) 
ايعمكاةو أل.ا

ط"ممبااي هيحا مملامحك الممممممممممممممهةًياوي ممدًيام"احك  ايعمكاةو ألام"بحممثامناتممعقيخا بومممهاا  (: 10الماادة ) 
خاللامدةاالاتاةعوزاااا" "بي مممممممممممممابديمهااألا علايعاتيقعا واعدماي ممممممممممممماةعباهامماحك  اع" ا نايا اي

ا  بوع نامناتعقيخايمه عطبل.ا

ااي هةاع" ايملمممممممفحلاياوم ام"بحثاتعقيخعيدا  مممممممةايمبحثااألايمهة"ل،ايةبا ناا(:  11المادة ) 
اوتعقيخا  ةع.اااهوتعقيخا بومااي االمه

يمعبعقةاااوق ألسععلمممممممممعالايم ا  مممممممممةلعاع" امو عايمهة"لايعمكاةو ألايحهلا لاعدةااا(: 12المادة ) 
  The views expressed in this issue are those of theييماعم لاسعم"غلايع ة" زيلا

authors and do not necessarily reflect the views of the Editorial Board or 
the Policies of Mutah Universityو لممممممممًعامقعباًلاسعم"غلايمتةب لاياياقيءايمويقةةااألالتيااااياا
اعناق يال ئلايماحةيةا وا  ع لاجعمتلامؤتلي.اايمتدةالألاآقيءايمهؤمف ناوالاتتبةاسعمضةوقةاا

ات ضعايمبحوثام"اق   ا سباياصولايمت"ه لايمهابتل،اوتقس اإم اثالثلا  ويعاا(: 13المادة ) 

 يمبحوثاياص "ل - 
 ليمهةيجتعلايمت"ه  -ب
 .يمات" قعلاويمهقعاللايمت"ه لايمه الةة -ج

 

ا.ااع" ايا لااألايمسيل عديةا الثلاابتلدقايمهة"لااا(: 14المادة ) 

مهة"داويمتدةاو مميلايمي ممةاع" ايميحواايق  ايمهة"لااا لاإصممديقامناإصممديقيلااحهلياا(: 15المادة ) 
ا(.ا ISSN(ااا)ااا(،ااا)اايمتدةا,(ااامحكهلاومفهة لايمهة"دا)اااععمه لاما لللاالاع"ه لة"ماا)ا:يماعمأل

ا

عم ممممةو ايمتعملام"ي ممممةاومويصممممفعلايمهي مممموقيلاو سممممقايمسممممةةاوتة   اايةبايالمازيماساا(: 16المادة ) 
ااويةبا الايزيداعدةاصممممممممفحعلايمبحث  ويملمممممممموقاويمةديولاوتة  ههعاايالممممممممكعليمهةيجعاو هطاإيةيةاا

ا.(اصفحل25عنا)اااكعمالًا

ع" امو تهعايعمكاةو ألاويةوزا  مممممةا عديةاتي مممممةايمهة"لاياسحعثايمهقبوملام"ي مممممةاااا(: 17المادة ) 
اه ئل.ايماايم"ةيلابايس بامنااستدةامنايميسخاتحدةلعالوق  



تهعةةامهعمايماحةيةاويم بععلاويمي مةاومهعا ناتسمات ناسه الم نامناةيخلاايمتاوم اااا(: 18المادة ) 
ا"ةيل.اايميمةعمتلا واخعقجهعامقعبلامكعاأةامعم لايقةقلعايمةئ سابيعءاع" اتيس بامنا

ع" اااابيمعءًااا،ايقةقلمعايمةئ سامناةيخملاياقةناامكمعام لاممعم ملام"هحكه نااهيحايمةمعمتملتاا(: 19الماادة ) 
ا"ةيل.اايمتيس بامنا

االاتاقعل ايمهة"لا يلاق ومامنايمبع   نامقعبلا  ةاسحوثه ااألايمهة"ل.اااا(: 20المادة ) 

 دويلاا واامؤتهةيلااخعصممممممممممممممممممممملامنايمهة"لاتغ ألاو عئعاااعدية"ه ئلايصمممديقا اماايةوزاا(: 21المادة ) 
ستداخضموعهعاعجةيءيلايماحك  ايمهابتلااوذمكااااتقةقلعايمه ئلخعصملاا واتغ ألامولموععلااااععمه ل

ااألايمهة"ل.اا

ا.امألاتحديدا ومويعلا  ةايمبحوثيمحقاا"ه ئلااماا(: 22المادة ) 

سحقمهااألا بولا واقاضايمبحمثاسغضايمي ةاعناتوصمممممممممممممم معلااااه ئمليحافظاقئ سايماا(: 23الماادة ) 
ا.يمهحكه ن

اممألا علا بولايمبحثام"ي ةاتؤولا لا قو ايمي ةام"هة"ل،اوالايةوزا  ةعااممألا ياااا(: 24المادة ) 
ا.اه ئليممة"لا واةيقا  ةا خةىاوق  ًعا واإمكاةو  ًع،اةوناإذنا اعبألامناقئ ساا

ا.ا عععلامتاهدةاا(ا3)اسهقديقاايةوزام"ةئ سات ف ضايمتبءايمادقيسألامةئ سايمه ئلاا(:  25المادة ) 

ًءاااألايمحممعاللايماألام ايةةاا هممعا صااألالممتعايمات" هممعلابيممعاامة"سايمتهممديءيبممتاااا(: 26الماادة ) 
ا"ةيل.ايمع" اتيس باا

 

 


