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 المعاییر   العامة   لقبول   المقاالت   المكتوبة   والمترجمة:
 أن   تكون   المادة   المراد   نشرها   مكتوبة   بلغة   عربیة   فصحى   سلیمة   مع   استخدام   عالمات   الترقیم   ما   أمكن.1.
 أال   یكون   قد   سبق   نشر   المادة   في   أي   منصة   أخرى   على   االنترنت.2.
 أال   یقل   عدد   كلمات   المادة   عن   300   كلمة.3.
 أال   یكون   قد   سبق   نشر   مادة   مماثلة   للمادة   المراد   نشرها   على   موقع   الكیمیاء   العربي.4.
 یمكن   لكاتب   المادة   إرفاق   وسائل   توضیحیة   إلغناء   المادة   المكتوبة،   على   أن   یكون   مالكاً   لحقوق   الوسائل   اإلیضاحیة5.

 المرفقة،   أو   حاصل   على   حقوق   نشرها،   أو   أن   یكون   مصرحاً   باستخدامها   كالوسائل   المنشورة   وفقاً   لرخصة   المشاع
 اإلبداعي.

 استخدام   أكثر   من   مصدر   عند   إعداد   المقاالت   والترجمات.6.

 في   حال   الترجمة،   یجب   أال   تكون   الترجمة   حرفیة   أو   آلیة،   فعلى   الكاتب   استخدام   لغة   عربیة   فصحى   وإیصال   المادة7.
 المترجمة   للقارئ   العربي   بشكل   واضح.

 عدم   خرق   حقوق   النشر   والملكیة   الفكریة   للمحتوى   المستخدم   كالنصوص   المقروءة   والمواد   المسموعة   والمرئیة.8.
 

 معاییر   التواصل   مع   الكاتب   والنشر:
 یتم   الرد   على   المادة   المرسلة   عبر   البرید   االلكتروني   في   مدة   أقصاها   7   أیام   سواء   في   حال   قبول   أو   رفض   المادة1.

 المرسلة.
 ال   یقوم   الكیمیاء   العربي   بفرض   رأیه   على   المواد   المرسلة   وهي   تعبر   كلیا   عن   رأي   الكاتب.2.
 إنّ   النشر   عبر   الكیمیاء   العربي   مجاني   ویحتمل   القبول   أو   الرفض   وال   یقوم   الكیمیاء   العربي   بدفع   أي   مبلغ   مادي   لنشر3.

 المواد   عبر   موقعه.
 یحق   للكیمیاء   العربي   مراجعة   المادة   المرسلة   وتدقیق   محتواه   عن   طریق   تعدیل   صیاغة   بعض   العبارات   وذلك   لغرض4.

 إیضاح   الفكرة   المطروحة   أو   تصویب   خطأ   علمي   دون   الرجوع   لكاتب   المادة.
 یحق   للكیمیاء   العربي   اختیار   الصورة   الرئیسیة   للمادة   المرسلة   وتعدیل   عنوانها   بما   یتناسب   مع   موقع   الكیمیاء   العربي5.

 دون   الرجوع   لكاتب   المادة.
 یقوم   الكیمیاء   العربي   بالتواصل   مع   الكاتب   في   حال   الموافقة   على   النشر   لطلب   بعض   المعلومات   المتعلقة   بإنشاء   حساب6.

 للكتاب   لغرض   نشر   المقال   على   موقع   الكیمیاء   العربي.
 

 إرسال   المواد:
 یتم   إرسال   المواد   عن   طریق   استخدام   االستمارة   الموجودة   على   موقع   الكیمیاء   العربي   أو   عن   طریق   البرید   االلكتروني
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