
 

 مجمع اللغة العربية األردنيفي مجلة  النشر سياسة

ل احدد  لقواعددم اليددراة والموةددو ية فددي عمليددة التسبددي    النيدد ة مجمددع اللغددة العربيددة األردنددي تعتمددم مجلددة  .1
معتمددمن ع لددمننا مددع خور ال  ددر  مسبمدد  ع والمسّبمدد ع علددّ حددّم سددوال  وتبس ددا لددا  سدد  قا ددا للتسبددي  علددّ 

حاددا  مال ةنرفددو أ ددللمسبدد  أ  و  مسددمدأنمددوخت تق ددي  واالختصدداا الددمق و  موةددوث ال سدد   لتق يمدد  وفددو 
 .مرّجح آخرمسب    تبس ا المجلة ال س  علّ المسبم  ع. وفي حال تعارض التق ي    ع إةافية

 .واةح الواج ا  والميؤوليا  في عما جناز التسرار ومرات   الوظيفية ا  دقيق ا  اخليد ا  مجلة تنايمالتعتمم  .2
ر أو مدع التسراده ئدة    استثنال الميؤول الم اشر عع عمليدة التسرادر ئرسدي  المسبم عو للمسرراع ال  جوز  .3

مع أّر ش ٍص آخر   ما في خلك المؤّلد.. وان غدي اق قدال علدّ موةوث التسبي    س ننوب عن ( أ  ن س  ال
أّر معلومٍة متمّ ز  أو رأٍر جدر  السصدول عليد  مدع خدالل القدرال  ق دم اليدّراة  وال  جدوز اسدتعمال أرٍّ مننمدا 

 .الستفادٍ  ش صية
خممدة دعد  فّندي ومننجدي ومعلومداتي لل داحث ع  سيدت مدا  يدتمعي المسبمد ع تقّمم المجلة في ةدول تقدارار  .4

 .األمر خلك وا مم تجوام ال س 
م ال اح   الموافقة علّ نشر ال س  مع دو  تعمنا أو وفو تعم ال  مع ندة   ندال  علدّ مدا تلتزم المجلة  إعال .5

وتحتتت هيئة تتتيريتحبةتتبيمحتتديءتتألسيامتتألر ير  تتم   ي  أو االعتددرار عددع عددمم النشددر  المسبمدد عنددرد فددي تقددارار 

فتيياءت ألايرياهتبيوةجوزيفييح ليرالءتذربيأنيةزوأليريم حثيم يمالحه تيوريمقتبح تيريتييةمكتنيأنية ةتأليما ت ي

 .ممحثه
  ال سثية  سيت مستواها الفكرر  مع مراعا  م مأ عدمم التم  دز علدّ أسدا  الماد  قّي  المسررو  والمراجعو   .6

  أو أر شدبا مدع أشدبال التم  دز  اح المعتقم المنني أو الفليفة اليياسية لل أوالرلور  أو األنوثة أو العرق 
فدددي عدددرض وتقدددم   األفكدددار واالتجاهدددا   تددد ولغ  ومناهجدددالتفك دددر العلمدددي  قواعدددم األخدددر   عدددما االلتدددزام 

 .والموةوعا  ومناقشتنا أو تسل لنا
مجلة  عدمم جدواز اسدت مام أّر مدع أعهدال ه ئتندا أو المسدرراع المدواد ش در المنشدور  التدي نتهدمننا التتق م  .7

 .ي ش ر المجلة  واجوز هرا إخا نبشر  فال اصةال س  المبسال علّ المجلة في أ ساثن  
المنشددور  فددي مجالتدد  العلميددة   سددا ألل النيدد ة الماد ددة حقددوق الملكيددة  مجمددع اللغددة العربيددة األردنددي ملددك  .8

ص ح ال س   عم ق ول  للنشر حقدا  لمجلدة المجمدع  وا وتكو  حقوق الملكية الفكراة لل س  لل اح  المسّبمة  
. وال  جوز لصداحت ال سد  أو ألر جندة أخدر  إعداد  نشدر وال  جوز النقا عن  إال  اقشار  إلّ مجلة المجمع

فدي  ؛ا  إلّ لغدا  أجن يدةسوال  اللغة العربية أو مترجم   مل ص عننشر أو جزسيا  أو لليا  ما نشر في المجلة 
ر لتاب أو صسيفة أو دوراة إال  عم مرور ستة أشنر علّ تاراخ نشره في المجلة  وأ   سصا علّ موافقة أ

  التسرار. خطية مع رسي 
 السصدول علدّ إخ  المورادة األجن يدة الناشدر   وبداحترام  لدامال   ا  في نشرها لمقاال  مترجمدة تقّ دممجلة التتق م  .9

 .حقوق الملكية الفكراة
 .مجلة  مّجانية النشر  وتبعفي ال احث ع والمؤّلف ع مع جميع رسوم النشرالتلتزم  .11


