
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  "مؤتة للبحوث والدراسات"تعليمات النشر في مجلة 

  ٢٠٠٣ لسنة ٣٩من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم ) ٨(صادرة بمقتضى المادة  

  

  :  ١  المادة

ويعمل )" مؤتة للبحوث والدراسات  (تعليمات النشر في مجلة     "تسمى هذه التعليمات    

  .٨/٦/٢٠٠٤لس العمداء في بها اعتبارا من تاريخ إقرارها من مج

  :  ٢  المادة

فـي  " مؤتة للبحوث والدراسـات   "تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة باسم مجلة        

سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة، وسلـسلة العلـوم الطبيعيـة           : سلسلتين هما 

والتطبيقية وتنشر المجلة البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها شروط البحـث            

  .من حيث اإلحاطة واالستقصاء والتوثيقالعلمي 

  :  ٣  المادة

تتلقى المجلة البحوث للنشر من داخل الجامعة وخارجها، مكتوبة باللغة العربية أو            

بلغة أجنبية تقبلها هيئة التحرير وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالبحـث ملخـص               

  .باللغة العربية

  :  ٤  المادة

  . األقل في السنةتصدر كل من سلسلتي المجلة بعددين على

  :  ٥  المادة

  :تحمل كل من السلسلتين رقماً للمجلد والعدد وسنة النشر على النحو التالي
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  :  ٦  المادة

يشرف على كل سلسلة من المجلة هيئة تحرير ال يقل عدد أعضائها عـن أربعـة                

  .يعينهم رئيس الجامعة ولمدة عام قابلة للتجديد

  :  ٧  المادة

  :مسؤوليات التاليةتتولى هيئة التحرير ال

  .النظر في قبول البحوث المقدمة للنشر أو رفضها. أ

التوصية للجنة البحث العلمي في الجامعة بكل ما يمكن أن يـنهض بالمجلـة،              . ب

  .ويسهل عملها

  :  ٨  المادة

ماورد في هذه العـدد يعبـر عـن أراء          "يحمل كل عدد من المجلة العبارة التالية        

" بالضرورة أراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة مؤتـة        الكتّاب أنفسهم، وال يعكس     

  :ونصاً مقابالً باللغة اإلنجليزية
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  :  ٩  المادة

لى عمادة البحث العلمي مهام التحرير والطباعة والنـشر ولهـا أن تـستعين               تتو

بمختصين من داخل الجامعة أو خارجها مقابل مكافأة مالية يقررها الرئيس بنـاء             

  .على تنسيب من لجنة البحث العلمي

  :  ١٠  المادة

تعطى مكافآت مالية للمحكمين يقررها الرئيس بناء على تنسيب من لجنة البحـث             

  .ميالعل
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  :  ١١  المادة

يجوز أن تصدر للجامعة أعدداً خاصة من المجلة تغطي وقائع ندوات أو مؤتمرات             

تعقد في رحابها أو تشارك فيها بعد خضوعها إلجراءات التحكـيم المتبعـة فـي               

  .المجلة

  :  ١٢  المادة

إصـدار مجـالت أخـرى ذات       " مؤتة للبحوث والدراسات  "ال يمنع إصادر مجلة     

  .در عن الجامعةأهداف مختلفة تص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


