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اتفاقية حقوق النشر
املقال بعنوان ______________________________________________________________ مقدم للنشر في مجلة
العلوم البحتة والتطبيقية جامعة سبها ،لم يتم نشره من قبل ،وال حتى قيد النظر للنشر في أي مجلة (مجالت) أخرى .ال يحتوي
على أي ش يء أخالقي أو تشهيري أو مخالف للقانون املعمول به .عند قبول املقال للنشر  ،أنا  /نحن  ،كمؤلف  /مؤلفين  ،أوافق
بموجب هذا على نقل جميع الحقوق إلى مجلة العلوم البحتة والتطبيقية جامعة سبها  ،بما في ذلك تلك املتعلقة بالنماذج
اإللكترونية وعمليات اإلرسال  ،بموجب قوانين حقوق النشر الحالية.
أوافق  /نوافق على أن النسخ التي تم إجراؤها في ظل هذه الظروف ستستمر في نقل إشعار حقوق النشر الذي ظهر
في العمل املنشور األصلي .أقر  /نقر بأنني  /لقد حصلنا على إذن كتابي الستخدام النصوص والجداول و  /أو الرسوم
التوضيحية من أي مصدر (مصادر) محمية بحقوق الطبع والنشر ،وأوافق  /نوافق على تقديم هذا اإلذن (التصاريح) الكتابي
إلى مجلة العلوم البحتة والتطبيقية جامعة سبها عند الطلب.
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