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ش
يل:
للن� ف ي� «
» تأمل هيئة تحرير المجلة من الكُ ّتاب مراعاة ما ي
ت
لغ�
ونيا مشفوعة بصورة عن الهويّة
السفر ي
ّ
 ترسل المادة المطبوعة إلك� ًالشخصية ،أو صورة لجواز ّ
أ
ال�يد إ ت ن
ال ي ن
و� للمجلة.
ردني� عىل عنوان ب
اللك� ي
 ّأل تكون المادة قد شن�ت سابقاً. ّأل يتجاوز عدد كلمات المادة  1500كلمة ف� حدها أالقىص.
ي ّ
 الصور المرسلة للمادة يجب أن تكون عالية الدقة والوضوح عىل أن ال تقل عن .MB 00 .1المخولة بقبول المادة ش
للن� أو االعتذار عن عدم شن�ها.
 هيئة التحرير هي الجهةّ
ف
ت
ش
ش
ال� تن�ها ويشمل هذا الحق الطباعة الورقية والن�
 تحتفظ المجلة بحقها ي� الترصف بالمواد يإ ت ن
و� ،وال يجوز إعادة شن� مواد مجلة “أفكار” دون إذن خطي مسبق من هيئة تحرير المجلة.
اللك� ي
الوط� (للكتاب أ
 يرسل الكاتب اسمه ثن
ال ي ن
ردني�) ،ونبذة
الثال� ،واسم الشهرة الذي يُعرف به ،ورقمه
ّ
ي
ّي
من س�ته الذاتية (للمرة أ
الوىل فقط).
ي
ت
ت
ت
والشارة إىل المصدر الم� َجم عنه.
س�ة مؤلف النص الم� َجم ،إ
 يرفق مع المواد الم�جمة نبذة من ي -يخضع ترتيب المواد المنشورة العتبارات فنية فقط.

ف
تع� ض
بال�ورة عن رأي المجلة
تع� عن آراء ك ّتابها ،وال ب ّ
المواد المنشورة ي� هذا العدد ب ّ

د .غسان عبد الخالق
د .خالد الحمزة

د .خلدون امنيعم
نضال برقان

اإلخراج الف ّني

محمد خضير

يمكن تصفح المجلة عىل موقع الوزارة:
www. culture. gov. jo
اليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:
رقم إ
( / 2010 )1090د
المراسـالت :باسم رئيـس التحرير
ال�يدي:
العنوان ب
أ
الردن – عمان ص .ب6140 :
ال�يدي - 11118 :عمان
الرمز ب

E-mail: afkar@culture. gov. jo
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