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مجلة فصلية تعنى بالرتاث الثقايف غري املادي وقضاياه
وتصدرعن وزارة الثقافة يف اململكة األردنية الهاشمية

مجلــة «الفنــون الشــعبية» فصليــة ترّحــب باألبحــاث واملقــاالت املختصــة بالــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف األردن، والوطــن . ١
العــريب، وباللغتــني، العربيــة واإلنجليزيــة.

ــل أّال . ٢ ــا (MS-Word) ، ويَُفضَّ ــة ملــفِّ مرفــق، مطبوعــًة إلكرتونًي ــاه)، عــىل هيئ ــد اإللكــرتوين (أدن تُرســل املــواّد إىل الربي
تزيــد املــادة املـُـراد نرشهــا عــن ٣٠٠٠ كلمــة، مبــا يف ذلــك الحــوايش، عــىل أن تُرَفــَق  كّل مســاهمٍة مبلّخــص ال يزيــد عــن 

١٠٠ كلمــة، لــيك يُرتجــم بعدهــا إىل اللغــة اإلنجليزيــة، أو العربيــة إذا كانــت املســاهمة باللغــة اإلنجليزيــة.
تُرســل األشــكال والجــداول والرســومات والخرائــط والنوتــات املوســيقية والصــور أو غريهــا مــن األشــكال التوضيحيــة، مبــا . ٣

يتناســب مــع موضــوع البحــث، موثّقــة ِوفــَق أســس التوثيــق العلمــي الــذي يُراعــي حقــوق امللكيــة الفكريــة، عــىل أن تُرقَّم 
د بعناويــن ورشوحــات، ويُشــار إىل كّل منهــا بالتسلســل نفســه يف مــنت  ــزوَّ ــوايل حســب ورودهــا يف البحــث، وتُ عــىل الت
ــل املجلــُة الصــوَر الرقمّيــة األصلّيــة والجديــدة بــدون معالجــة عــىل أن تكــون  البحــث، وتقــّدم عــىل ورقــة منفصلــة. وتُفضِّ
ــل  ــة ملث ــة الفكري ــة (٣٠٠ dpi/inch عــىل األقــل)، ويتحمــل الباحــث مســؤولية حقــوق امللكي ــة عالي ــٍة تصويري ذات دق

هــذه الصــور وســائر املــواد التوضيحيــة، إال إذا أرتــأت هيئــة التحريــر إضافــة غريهــا إىل املــادة.
أّولّيــة النــرش يف املجلــة تكــون للمجــاالت الـــُمستكتب بهــا، علــام بــأن املجــال مفتــوح لــكل املســاهامت املعنيــة مبجــاالت . ٤

أخــرى مــن الــرتاث الثقــايف غــري املــادي.
ــا، عــىل أن . ٥ ــا ألفبائي ــاول واإلحــاالت إىل املراجــع، وترتيبه ــة التن ــث طريق ــة مــن حي ــة املعروف أن تُعَتمــد األصــول العلمي

ــراوي،  ــاري أو ال ــر اســم اإلخب ــام يشــار إىل املصــادر الشــفهية، ويذك ــل البحــث أو املســاهمة. ك ــش يف ذي ــدرج الهوام تُ
واســم العمــل امليــداين، مــع اإلشــارة إىل الوعــاء الــذي ُوثِّقــت فيــه املــاّدة إن وجــد، ومــكان الجمــع وتاريــخ، وذلــك احرتاًمــا 

ــة. لقوانــني املُلكّيــة الِفكريّ
تقــوم هيئــة التحريــر بإخضــاع املــواد املُرَســلة للتقييــم، ولــن تعــاد إىل كاتبيهــا يف حــال االعتــذار عــن النــرش، كــام أن املجلــة . ٦

ليســت ُملزمــة بإبــداء أســباب االعتــذار.  وســُيَبلّغ الكاتــب بوصــول مادتــه للمجلــة خــالل شــهر، وبــرأي هيئــة التحريــر 
بالقبــول أو االعتــذار بعــد التقييــم والعــدد الــذي ســتنرش فيــه املــادة خــالل شــهرين.

ــا، ورقــم حســابه . ٧ يرِســل الكاتــُب نســخًة مــن ســريتة الذاتيــة املختــرصة، وصــورًة شــخصية، ورقمــه الوطنــي، إذا كان أردنيٍّ
البنــيك إذا كان مــن خــارج األردن.

ــا أو . ٨ ــك بجودته ــة لذل ــادة، وال عالق ــوى امل ــة، ومحت ــة اإلخراجي ــة، والرؤي ــة يخضــع لألســس الفني ــواد يف املجل ــب امل ترتي
ــب. ــة الكات ــة، وال مبكان ــا العلمي قيمته

تعتذر املجلة عن عدم نرش أي مادة سبق نرشها يف أي فضاء، وينطبق ذلك عىل املواد قيد النرش.. ٩
ال يجــوز إعــادة طبــع أو نــرش أي مــادة نــرشت أصــًال يف «الفنــون الشــعبية» منــذ صدورهــا وبــأي شــكل دون إذن خطّــّي . ١٠

مــن  الكاتــب األصــيل أو/و موافقــة الجهــات املختصــة باملجلــة.
املواد املنشورة تعرب عن آراء كاتبيها، وال تعربِّ بالرضورة عن رأي املجلة أو وزارة الثقافة.. ١١
مُينُح الكاتب مكافأة مناسبًة عن املادة التي تُنرش وفق األنظمة املالية يف وزارة الثقافة.. ١٢

 اململكة األردنية الهاشمية - وزارة الثقافة
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