
 (إقرار وتعهد)

 :عنوان البحث

 

، وهو عمل خاص بي،  وغير مستل من أي عمل منشور وأتحمل كافة التبعات القانونية نقر بأن البحث أصيل/ أقر .1
 وللجامعة الحق في اتخاذ االجراءات الالزمة والمترتبة على ذلك

 .علمية أم صحفية أم أية وسيلة أخرىلم يقدم هذا المخطوط للنشر كليًا أو جزئيًا ألية جهة أخرى سواء في مجلة  .2
نتحمل المسؤولية / نقر بااللتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي في كتابة البحث المعنون أعاله وأتحمل/ أقر .3

 .القانونية كافة الحقوق الفكرية والمادية للغير
وعة أم إلكترونية أم أية وسيلة أخرى، وعلى نقل نوافق على نشر المخطوط في المجلة بأية وسيلة سواء أكانت مطب/ اوافق .4

 .حق النشر والتأليف إلى المجلة
نتقيد بتعليمات النشر المعمول بها في المجلة وتدقيق البحث لغويًا، وبجميع القرارات الصادرة عن / نتعهد بأن أتقيد/ أتعهد .5

 .هيئة التحرير
رغبتنا في سحب البحث أو عدم متابعة / ات التقويم كافة في حالة رغبتينلتزم بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراء/ ألتزم .6

 .إجراءات نشره
حقنا التصرف بالبحث سواء / نوافق على أنه ليس من حقي/ في حالة موافقة هيئة تحرير المجلة على نشر  البحث أوافق .7

ة منه بوسائل اإلعالم، إال بعد الحصول على بالترجمة أم اإلقتباس أم النقل من البحث المذكور أعاله أم تلخيصه أم اإلفاد
 .موافقة خطية من رئيس التحرير

وأعضاء لجنة  يرجى توضيح ذلك مع ذكر اسم المشرف من رسالة ماجستير أو  أطروحة دكتوراه، اذا كان البحث مستالً  .8
 .وأن يوقع الطالب والمشرف على تعهد النشر في حال النشر المشترك ،وألي جامعة ينتمون المناقشة

 ............سلسلة العلوم / نرجو النظر في أمر نشر البحث المذكور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات/ وعليه أرجو
 .… ……………………..………………………………….…علمًا بأن التخصص الدقيق للبحث هو 

 ………… رقم الهاتف……………… …………… ………… ……:(ثالثة مقاطع )اسم الباحث الرئيس
  …………………………………………………………………: اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث

   E-mail..…………………………..……………………………: عنوان البريد اإللكتروني للباحث الرئيس
            …………………………………………………………………………: العنوان البريدي للباحث الرئيس

، باستثناء البحوث مرتبين حسب اتفاقهم على ظهورها في البحث عند النشر في المجلة( إن وجدوا)سلسل الباحثين المشاركينت
 .المستله من الرسائل الجامعية فيكون اسم الطالب أوالً 
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