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  ق�اع� ال��� في م�لة جامعة ال���� ب� �الل

م�لة جامعة ال���� م�لة عل��ة ف�ل�ة م���ة ت��ر �اللغ��� الع���ة و االن�ل���ة و ض�� م�االت العل�م و ال����� و 

األ��اث األص�لة وع�ضها على م����� م� ذو� ال���ة وح�� تع�ى ال��لة ���اجعة . اله��سة والعل�م اإلن�ان�ة واالج��ا��ة

وت��ل األ��اث ال�ي ���� . وال��� العل�ي و ����� في ال��� ال�ق�م أن ���ع ل��و�  ال���. األص�ل العل��ة ال���عة

م�ض�عات خاصة  األوراق ال����ة األص�لة و وال�ي تع�ض ن�ائج �املة، و��ل� أوراق م�اجعة ال�راسات أو اع��ارها لل���

ك�ا ���� ن�� تقار�� أو دراسات ل�االت . وت��ل� ه��ة ت���� ال��لة إق�ار ���ا إذا �ان� ه�ه االوراق شاملة و قابلة لل���

ف�د�ة أو م���عات في م�ال مع�� و خاصة في ال��ال الع�لي ل�ع� ال����ات �ال����� و العل�م ال���ة م�ال، على 

  :يأن یل��م ال�اح��ن ��ا یل

أن ال ���ن ال��� ال�ق�م ق� ق�م لل��� في م�لة أخ�� خالل ف��ة ال��� أو ال��اجعة و ق�ل ص�ور رف�ه م� ال��لة و ی��  .1

 ال�عه� م� ق�ل ال�اح� ب�ل� 

 .ال�ي ت��عها ال��لة ةال��اصفات الف��على ال�اح� تق��� ن��ة ال���ون�ة م� ال��� م�ا��ا  .2

فعلى ال�اح� ب�ان ذل� وتق��� وث�قة م��رة م� ال�هة ال�اع�ة م�جهة إلى رئ�� ت����  إذا �ان ال��� م�ع�مًا م� جهة ما، .3

 ال��لة تف�� ع�م م�انع�ها ن�� ال���

ت��ع ال���ث لل����� ال��� ح�� األص�ل العل��ة ال���عة وتق�ر ه��ة ال����� ق��ل ال��� لل��� في ال��لة �ع� م�وره  .4

 .�إج�اءات ال����� ل�� ال��لة

في إعادة ن�� ال��� أو ج�ء م�ه ��� ح��ل  ةر��ة ال��ل�اف� ال�اح� على نقل حق�ق ال��� إلى ال��لة، وفي حالة أن ی .5

 .ال��لة على م�افقة ال�اح�

ال���� ب� �الل  ةس�اسة جامعما ی��� في ال��لة م� ���ث �ع�� ع� آراء أص�ابها وص�ة ال�عل�مات ال����رة ال ���ل  .6

 .لةأو آراء ه��ة ت���� ال��

 .ت�ت�� ال���ث في ال��لة ���ع الع��ارات ف��ة .7

ی�� تغ��� ال�اح� ال�� ���� ���ه �ع� خ��عه لل����� �ال��الغ ال�ي دفع� لل������ و��ل� ال�اح� ال�� ال ������  .8

 .لل�ع��الت ال��ل��ة ض�� ال��ة ال���دة م� ق�ل ه��ة ال����� وفقا لألن��ة ال�اف�ة في جامعة ال���� ب� �الل

تق�م ال��لة لل�اح� ن��ة م�ان�ة واح�ة م� ع�د ال��لة ال����ر ���ه ��ه وفي حال �ل� أك�� م� ن��ة ی�فع مقابلها  .9

 .ال���ة ال���دة م� ق�ل ه��ة ت���� ال��لة

 �ق�م ال��� لل��� �ع� م�ادقة ج��ع ال�اح��� ال��ار��� وعلى ال�اح� ارفاق تعه�ًا ع�� إرسال ال��� لل���، و���� في .10

 .وع�او��ه� وأماك� ع�له� ال�عه� ال��ف� أس�اء ال�اح��� م� ثالثة مقا�ع، ��ا ت��� رت�ه� األكاد���ة

 ق�اع� ت�ه�� ال��� لل���

، وفقا لل���ذج ال��ج�د في تعل��ات ال��� ش���ة أال ی��� Word 2007- 2016  أن ���ن ال��� م���عًا �اس���ام ب�نامج1-

�ل�ة  150إضافة إلى ، �ل�ة و�����ى م� ذل� األش�ال و ال�س�م و ال�الح� و ال��اول 7500ع�د �ل�اته مع ال��اجع على 
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م ال��لة ال��ج�د إلى ن�ا س� مع ت�ك س�� فارغ ب�� �ل فق�ت��، و��سل 1.5و ی�� ت�ت�� ال��افة ب�� ال���ر على  لل�ل��

 ن�خ ور��ة م� ال���  عل�ا �أنه ل� ی�� اس�الم أ�  www.ahu.edu.jo  على م�قع ال�امعة اإلل���وني 

 Simplified)  على ال�اس�ب ��� ن�ع ةت��نا ل��اعاللغة الع���ة  أل��اث س� 2.5أن ت��ن اله�ام� م� �افة االت�اهات 2-

Arabic )    (ال�� ���ل عام�د واح�  و ذل� على أن ���ن ) 12(ح��  Single column format .( 

ومع��ا و��� أن ���ن الع��ان د��قًا  14ح�� )   Simplified Arabic(��� ن�ع   )  Paper title ( ���� ع��ان ال���3-

 م���� ال��� ع�

  14ح�� )    Simplified Arabic(��� ن�ع Affiliation)(و جهة ان��ائه�  )Authors  (   ال�اح��� أس�اء���� 4-

مع ت�ك س��ان فارغان  14ح�� )    Simplified Arabic(ن�ع  )Bold  (��� س��� )  Titles  (ت��� ع�او�� الفق�ات 5-

 )Abstract(و ال�ل�� ) Affiliation(ب�� ع��ان ال��� و أس�اء ال�اح��� وت��ك نف� ال��افة ب�� جهة ان��اء ال�اح��� 

، ) على األك�� Keywords  -5(ن ال��� واس� ال�اح� أوال�اح���، وال�ل��، وال�ل�ات ال�الة ��� أن ی���� ال��� ع��ا6-

  .، وال��اجع-ان وج�ت–وم�هج ال���، وال��ائج، وال��اق�ة، وا� ه�ام� أو ص�ر، وال�ق�مة، وم�اجعة اال��اث ال�ا�قة

�ل�ة إضافة إلى �ل�ات دالة �اللغة  �150 ع� ���� مل�� مع �ل�ات دالة �اللغة اإلن�ل���ة لأل��اث الع���ة ال ی��7-

 اإلن�ل���ة

في حال اس���ام وح�ات و م����ات ���� إس���ام ن�ام دولي ش���ة أن ت��� �املة أول م�ة ت�د في ال�� أو في ب�ا�ة 8-

 ال��لة/الفق�ة

إجازة ال��� لل��� ی�قع  ع�� م�الو�ع�اؤها رم�زًا خاصة �ال���ة . ال�قل�ل م� ال�الح�ات الهام��ة في صف�ات ال���9-

على أن حق�ق ال�ل��ة ال��علقة �ال��� ت�ول إلى جامعة ال���� ) ن�ا�ة ع� اآلخ���(ال�اح� ال��ف�د أو ال�اح� ال�ع�ي �ال��اسلة 

  ب� �الل

  صف�ة الع��ان

في ال�رقة ��ا و ت���� على تق�م ه�ه ال�رقة م�ف�لة ع� ال�رقة ال����ة و ت���� على الع��ان ال����� و الع��ان ال���ع�ل 

ی�ف� ). رق� ال�لف�ن و الفاك� إن وج�ا، ال���� االل���وني، الع��ان ال�����، إس� ال��س�ة، االس�(إس�اء ال�اح��� و تفاص�له� 

  . به�ه ال�رقة ت�ص�ة ت��ل أ� دع� لل��� و ال�هة ال�اع�ة و ��ل� أ� م�اض�ع ت��ح أل��اث م��ق�ل�ة

ال ����� . Keywords)(�ل�ة إضافة إلى ال�ل�ة ال�ف�اح  150و ت���� على ما ال ی��� ع� ) Abstract(ورقة ال����� 

م�اجعة  ال�ق�مة،، ه�ف ال�راسة(ت��ع نف� ت�ت�� ال�رقة ال����ة . مالح�ات إضا��ة أو م�اجع، ه�ا ال��ء على أ� م����ات
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في حالة ن�� م�اجعات أو أ� تقار�� أخ�� ���ن ). �ات م���ةم�هج ال���،ال��ائج، وال��اق�ة و أ� ت�ص،اال��اث ال�ا�قة

  ). ال�ل�� له�ه ال����رات ه� ال��یل لل����� ال����ر

  ال�ل�ة ال�ف�اح و ت��ن في نها�ة ورقة ال����� ال�اب� ذ��ها

  و ت���� على معل�مات ع� ال��ض�ع و ت���� اله��ة ال�راسة و أس�اب إج�اءها ال�ق�مة

��� ه�ا ال��ء م� ال�رقة على معل�مات �ا��ة ع� ����ة إج�اء ال�راسة وت���� ل�فاد� أ� ت��ار في و �� م�هج ال���

��� أن تع�ض ��افة تفاص�لها ) Ethical approval(ع�ل�ة ال���ل على إذن إلج�اء ال�راسة . ال�راسة م� أ� جهة أخ�� 

الن�ان و ال���ان م� ج���ات ح�ا�ة ال���ة و ال���ان و ت��ن ح�� الع��ة ال�����مة �إن�ان م� ج���ة م����ة ل��ا�ة ا

  . م�ال

  .و����� ه�ا ال��ء ن�ائج ال�راسة م�ض�ة ���ل دق�� م�ع�ة �ال�س�م واألش�ال وال�عادالت الالزمة ال��ائج

و����� ه�ا ال��ء م�اق�ة ال��ائج �ال�قارنة مع ال��ء ال����ر في ف�ل م�اجعة ال�راسات ال�ا�قة و ی�ضح أ�  ال��اق�ة

  . إخ�الف أو ت�ا�ه ب�� ال��ائج ال�ال�ة  ما ه� م���ر ل����ى ت��ی� ف�ض�ة ال�راسة ب�ض�ح

�ة ال��� وما إذا �ان ه�اك أ��اث أخ�� إن وج�ت و ����� ه�ا ال��ء على ج�لة أو أك�� تع�ض ن��ال�ات�ة مع ال��ص�ات 

  . أو ت���قات لل��� نف�ه

  و ال��اجع ���قة ال��ث��

     .ال�ع��� فـي ال��لة ال��اجع فـي نها�ة ال��� �ات�اع أسل�ب ال��ث��  ت�ضع قائ�ة 

  :  ال�ادس  اإلص�ار   أسل�ب ال��ث�� ال�ع��� فـي ال��لة ه� ن�ام ج���ة عل� ال�ف� األم����ة،  -1

)American Psychological Association – APA – 6th ED   (  

    .ی�أك� ال�اح� م� سالمة لغة ال���، وخل�ه م� األخ�اء اللغ��ة وال����ة -2

 ال��ث�� في ال��� �اللغة الع���ة واالن�ل���ة  -3

  ..ع�ل واح� ل��لف واح� : م�ال

  �الع���ة

  .........وهي �األه�اف لإلدارةوج�د ثالث م����ات ) 2004( اك� ال�المة: ب�ا�ة ال��لة 
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  )2004ال�المة ،( �األه�اف لإلدارةح�� ان ه�ال� ثالث م����ات : .........نها�ة ال��لة 

  �اإلن�ل���ة 

  .......وهي �األه�اف لإلدارةوج�د ثالث م����ات  )smith,2004(اك� س��� : ب�ا�ة ال��لة 

  )smith,2004 .(...وهي �األه�اف لإلدارة�ال�  ثالث م����ات ح�� ان ه....... نها�ة ال��لة 

مع اإل�قاء (یل��م ال�اح� ب��ج�ة أو روم�ة ت�ث�� ال�قاالت ال����رة فـي ال�ور�ات الع���ة ال�اردة فـي قائ�ة ال��اجع الع���ة  -4

  :، وفقًا لل��ام ال�الي)عل�ها فـي قائ�ة ال��اجع الع���ة

 :ب�انات ال��اجع الع���ة و���ا یلي م�ال على روم�ة

فاعل�ة ب�نامج �اللع� قائ� على ال��� ال�اتي ل�ف� ال�ل�ك الف�ض�� ل�� ال�عاق�� عقل�ا القابل�� ). 2014(ب��مي، ل��اء 

  450- 396، 7م�لة ال����ة ال�اصة، . لل�عل�

Bayoumi, Lamia (2014). The effec�veness of a self-adjusting play program to reduce the 

anarchic behavior of mentally handicapped learners. Journal of Special Educa�on, 7, 396-450  

  

�أن ال��� ل� ���� ن��ه، وأنه غ��   �ف�� ) إن وج�وا(�ق�م ال�اح� ال�ئ�� تعه�ًا م�قعًا م�ه وم� ج��ع ال�اح��� ال��ار��� *

  .إج�اءات ت����ه، ون��ه فـي ال��لة ت��هي  خ�� ح�ى مق�م لل���، ول� �ق�م لل��� فـي جهة أ

     .له��ة ال����� ح� الف�� األّولي لل���، وتق��� أهل��ه لل�����، أو رف�ه *

م�ف� ن�� آخ� ور��ًا أو إل����ون�ًا، دون   فـي حال ق��ل ال��� لل��� ت�ول �ل حق�ق ال��� لل��لة، وال ���ز ن��ه فـي أ�  *

   . ئ�� ه��ة ال�����إذن ��ابي م� ر 

     . �ال��ورة ع� رأ� ال��لة  اآلراء ال�اردة فـي ال���ث ال����رة تع�� ع� وجهة ن�� ال�اح��� فق�، وال تع��  *

  .فـي ت��ی� أول��ات ن�� ال���ث ال��  له��ة ال�����  *

 www.ahu.edu.jo :ی�� تق��� ال���ث إل���ون�ًا م� خالل ب��� ال��لة اإلل���وني *

   

 �

 �
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 ق���ة االش��اك

 �

 

  أرج� ق��ل اش��اكي في م�لة جامعة ال���� لل���ث والّ�راسات

  

.........   ...............................االس�

 .............................................................الع��ان

 االش��اك
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  تق���

���� ل�ا في جامعة ال���� ب� �الل أن ن��أنف ع�ل�ة إص�ار م�ّلة جامعة ال���� ب� �الل   

، و�تاحة ال���� م� ال��ارات ال��ی�ة لّ��� 
ّ
لل���ث، إ��انًا ب�ور ال�امعات في ت���ة ال��� العل�ي

� ح�ص� ه��ة ال���ث والّ�راسات، ��عای�� تع�ل على ض�ان تق��� إضافة ن��ّ�ة لل�ع�فة العل�ّ�ة، وق

ت���� م�لة جامعة ال���� ب� �الل لل���ث على ت�ق�� �ل ما م� شأنه االرتقاء ������ ال��� 

عل��ة د��قة ت�اعي اخال��ات ال��� العل�ي  ألع�افالعل�ي في ال��لة م� خالل ال�أس�� 

 .وال��ض���ة واالمانة العل��ة والفعال�ة في اج�اءات ت���� ال���ث وف��ها

امعة ال���� ب� �الل لل���ث العل�ّ�ة م�ّلة عل��ة، م�ّ��ة، ومفه�سة، ت��� على وم�ّلة ج  

صف�اتها ن�اج أع�ال ���ّ�ة م��ّ�عة، ت��از �األصالة وال�ّ�ة، وما ��ق� فائ�ة لل�اح��� في شّ�ى ف�وع 

لّ���قة ال�ع�فة، وت��ص ه��ة ت���� ال��ّلة على أن ت�� ع�ل�ة ن�� ال���ث العل�ّ�ة وف� ال�عای�� ا

س��ًا إلى ت�ق�� م��ً�� م��ّ�� لل��ّلة، ح�� ع��ت ه��ة الّ����� إلى إع�اد قائ�ة ت���� م���عة 

م� ال������ ذو� ال���ة ال�اسعة في م�االته� ال�ع��ّ�ة م�لّ�ًا وعال�ّ�ًا، و��ع�نا في ال��ّلة أن نع�ب 

، ون��ّلع ل�� ع� اس�ع�ادنا ل�قّ�ل أّ� مق��حات أو أف�ار م� شأنها ت���
ّ
� ع�ل وج�دة الّ��� العل�ي

إلى إسهامات�� ال�ادة والفاعلة في تع��� ال�ه�د ال�ي ��عى لها أع�اء ه��ة ت���� ال��ّلة واله��ة 

  . االس��ارّ�ة ل�یها

ی���� الع�د ال�الي م���عة م� ال���ث في م�االت مع��ّ�ة م�عّ�دة ش�ل� العل�م الّ����ّ�ة والعل�م   

عالم والّلغات والعل�م اله��س�ة، وق� شارك في ه�ا الع�د �اح��ن م� دول وجهات ع�ی�ة اإلدارّ�ة واال

وق� ���� �ع� ال���ث �الّلغة الع��ّ�ة و�ع�ها اآلخ� �الّلغة اإلن�ل��ّ�ة، آمل�� أن ت�اح الف�صة 

  .  هللا لل���� م� ال�اح��� ب��� أع�اله� و���ثه� العل�ّ�ة في األع�اد القادمة م� ال��ّلة �أذن

  �هللا ال��ف�

  رئ�� الّ�����                                                     

  عيال����ر دمحم سالمة ال�صا االس�اذ


