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 (الطبيعيةسلسلة العلوم )غزة-مجلة جامعة األزهرإلى نقل حقوق النشر و الطبع وثيقة إقــرار وتعهـد و          

   :اسم البحث

    الباحث

 

ولم يسبق لي نشره ولم أقدمه ألية جهة لنشره كاماًل أو جزئياا أو لىاش شاكل مىبال بالىالاة ازنجىيزياة  ،أقر بأن البحث أصيل فيما أراه .1
 .  أي لالة أبرىأو ب

و تىا  التاي قاد يجاري ( سىساىة العىاوم اليبيعياة)غاز  -في مجىة جامعة األزهار أتعهد بازلتزام والتقيد بتعىيمات النشر المعمول بها حالياً  .2
 .بعد قبول ونشر ويبالة البحث تعديىها زحقاً 

أو  بعاادم نشاره كىياااً ( سىسااىة العىاوم اليبيعياة)غاز  -أتعهاد فاي حااال قباول البحاث لىنشاار أو أاناال نلاداده لىنشاار فاي مجىاة جامعااة األزهار .3
 .تحت يائىة المسؤولية القانونية وفي حال مبالفة ذل  أقع في أّي مكان آبر بنفس الصيالة والىالة أو أي لالة أبرى جزئياً 

انتقاال حقاوق اليباع  فاننني أوافاق باالميىق لىاش، (سىساىة العىاوم اليبيعياة)غاز  -في حال قبول البحاث لىنشار فاي مجىاة جامعاة األزهار .4
بشكل كامل ومنفرد  و  تىقائياً  وكذل  حقوق التبادل والتوزيع واإلهدال وازتفاقيات  انتقازً  ،والنشر الورقية و ازلكترونية وبأية صيالة أبرى

نتاااو و  وأن هااذه الموافقااة تاليااي جميااع حقااوق اليبااع والنشاار ،(سىسااىة العىااوم اليبيعيااة)غااز  -نلااش مجىااة جامعااة األزهاار  ،توزيااع البحااثوا 
و وكذل  نلاد  اليبع وازستنساخ والمصورات المصالر  وقوالد البيانات والمعىومات اإللكترونية والمواقع العىمية المبتىفة وشارائي الفيادي

 .أو أي نلاد  ننتاو بيبيعة مشابهة وكذل  الترجمة
( سىسااىة العىااوم اليبيعيااة)غااز  -لىنشاار بمجىااة جامعااة األزهاارأقاار بااأن جميااع  المعىومااات وانرال والنتااائف الااوارد  فااي هااذا البحااث المقاادم  .5

صااحيحة ودقيقااة وأننااي أتتحماال بااالميىق جميااع المسااؤوليات بمااا فيهااا القانونيااة واألدبيااة  لاان أي سااهو  أو نقاال أو أبيااال قااد ت هاار 
 (.سىسىة العىوم اليبيعية)غز  -في البحث بعد نشره في مجىة جامعة األزهر زحقاً 

وأن جميااع األشاابال الااوارد   ،أقاار بااأن جميااع األشاابال الااذين لهاام أحقيااة كمااؤلفين لىبحااث قااد تاام ندراو أساامائهم بيريقااة صااحيحة .6
كماؤلفين لىبحاث  وأن  هاور وترتياإ ندراو أسامائهم ،أسماؤهم  كمؤلفين لىبحث قد أسهموا بشكل فعال في مراحل نلداد البحث المبتىفة

 .سيق المسبق معهمقد تم بنال لىش التشاور والتن
دراو المصادر لىبحث قد تمت بيريقة صحيحة و قد روجعت من قبل جميع المؤلفين لىبحاث، و أن  .7 أقر بان لمىية توايق المعىومات وا 

 . جميع  ازقتباسات في البحث قد وضحت و أشير نلش مصدرها األصىي بشكل لىمي و سىيم
( 223887)غاز  رقام -دينارًا أردنيًا غير قابىة لالسترداد  لحساإ جامعة األزهر( نيبمس) 55ألتزم لند التقدم بيىإ النشر بدفع مبىغ  .8

 .فرع رام اهلل أو من بالل الدائر  المالية بالجامعة كمساهمة في نفقات التحكيم والنشر –بن  فىسيين المحدود 
. صافحة(  لشارين) 25 ىاشل( عىوم اليبيعيةسىسىة ال)غز  -ألتزم أز يزيد لدد صفحات  البحث التي ست هر في مجىة جامعة األزهر .9

 . صفحة االاينوبحد أقصش  العشرين صفحة، ىشدوزر أمريكي لن كل صفحة تزيد ل 15بدفع مبىغ  وأقوم
 

 على جميع ما ورد بأعاله نالموقعو/ المؤلفون الموقع /نحن  المؤلف / نوافق  أنا /أوافق 
  

 

 (إن وجدوا)أسماء و تواقيع  المؤلفين اآلخرين                                  :               اسم و توقيع المؤلف المراسل
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