أخالقيات النشر في مجلة مجمع اللغة العربية األردني
 .1تعتمددد مجلددة مجمددع اللغددة العربيددة األردنددي قواعددد اليددرية والموةددوعية فددي عمليددة التسبددي بالنيددبة للباس د
والمس ّبمدديع علددّ سد ّدد ي دوال وتبسيددا بددا بس د قابددا للتسبددي علددّ مسبمدديع معتمددديع لدددينا مددع خور الخبددر
واالختصدداا الدددقيو بموةددوث البسدد لتقييمدد وفددو أنمددوخت تقيددي مسدددد وللمسبدد أع يرفددو أر مالساددات
مرجح آخر.
إةافية .وفي ساا تعارض التقيي بيع المسبميع تبسيا المجلة البس علّ مسب
ّ
 .2تعتمد المجلة تنايما داخليا دقيقا واةح الواجبات والميؤوليات في عما جناز التسرير ومراتب الوايفية.
 .3ال يجوز للمسرريع والمسبميع بايتثنال الميدؤوا المباشدر عدع عمليدة التسريدر (رئدي هيئدة التسريدر أو مدع
ٍ
شخا آخر بمدا فدي خلدل المؤلّد  .وينبغدي اببقدال علدّ
أر
ينوب عن ) أع يبس البس موةوث التسبي مع ّ
ٍ
أر جددرو السصددوا عليد مددع خددالا القدرال قيددد اليد ّدرية وال يجددوز ايددتعماا أر مننمددا
متميددز أو ر ٍ
أر معلومددة ّ
ّ
اليتفاد ٍ شخصية.
تقدد المجلددة فددي ةدول تقددارير المسبمدديع خدمدة دعد ف ّنددي ومننجدي ومعلومدداتي للبدداسثيع بسيدب مددا ييددتدعي
.4
ّ
األمر خلل ويخد تجويد البس .
 .5تلتز المجلة بإعال الباس بالموافقة علّ نشر البس مع دوع تعديا أو وفدو تعدديالت معيندة بندال علدّ مدا
يددرد فددي تقددارير المسبمدديع أو االعتددخار عددع عددد النشددر وتحتتت هيئة تتتيريتحبةتتبيمحتتديءتتألسيامتتألر ير تتم ي
وةجوزيفييح ليرالءتذربيأنيةزوأليريم حثيم يمالحهت ويوريمرتبحت ويريتتييةمنتنيأنية ةتأليم إت يفتيياءت أل يري هتبي
ممحثه.
 .6تلتز ال مجلة بجود الخدمات التدقيقية والتسريرية والطباعية وابلبترونية التي تقدمنا للبس .
 .7استدرا قاعددد عددد التمييددز :يقد ّدي المسددرروع والمراجعددوع المدداد البسثيددة بسيددب مستواهددا الفبددرر مددع مراعددا
مبدأ عد التمييز علّ أيا العدرو أو الجدن االجتمداعي أو المعتقدد الدديني أو الفليدفة الييايدية للباسد
أو أر شبا مدع أشدباا التمييدز األخدرو عددا االلتدزا بقواعدد ومنداهل ولغدة التفبيدر العلمدي فدي عدرض وتقددي
األفبار واالتجاهات والموةوعات ومناقشتنا أو تسليلنا.
 .8استرا قاعد عد تةارب المصالح بيع المسرريع والباس يوال بداع خلدل نتيجدة عالقدة تنافيدية أو تعاونيدة
الصلة بالبس .
أر مؤلّ مع المؤلّفيع أو الشربات أو
المؤييات خات ّ
ّ
أو عالقات أخرو أو روابط مع ّ
أر مددع أعةددال هيئتندا أو المسددرريع المدواد ريدر المنشددور التددي يتةددمننا
 .9تتقيدد المجلددة بعددد جدواز ايددتخدا ّ
المساا علّ المجلة في أبساثن الخاصة.
البس
ب
 .11سقوو الملبية الفبرية :يملل مجمدع اللغدة العربيدة األردندي سقدوو الملبيدة الفبريدة بالنيدبة لألبسدا المنشدور
فدي مجالتد العلميدة المس ّبمدة ويصدبح البسد بعدد قبولد للنشدر سقدا لمجلدة المجمدع وال يجدوز النقدا عند إال
بابشار إلّ مجلة المجمع .وال يجوز لصاسب البس أو ألر جنة أخرو إعاد نشر ما نشدر فدي المجلدة جزئيدا
أو بليا أو ملخا عن يوال باللغة العربية أو مترجمدا إلدّ لغدات أجنبيدة؛ فدي أر بتداب أو صدسيفة أو دوريدة
إال بعد مرور يتة أشنر علّ تاريخ نشره في المجلة وأع يسصا علّ موافقة خطية مع رئي التسرير.
تقيددا بدامال بالسصدوا علدّ إخع الدوريدة األجنبيدة الناشدر وبداسترا
 .11تتقيد المجلة فدي نشدرها لمقداالت مترجمدة ّ
سقوو الملبية الفبرية.
بمجانية النشر وتبعفي الباسثيع والمؤلّفيع مع جميع ريو النشر.
 .12المجانية :تلتز المجلة ّ

