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 المملكه األردنية الهاشمية

 الوطني ة المملكة األردنية الهاشمية رقم االيداع لدى دائرة المكتبة

 5291/2014د/

 ( األردن20جامعة الحسين بن طالل معإن  ص.ب.) -عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  96232179052+فاكس  

  oEditors@ahu.edu.j البريد اإللكتروني  

 المجلة القانوني ة عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا المصنف عن رأي يتحمل المؤلف كامل المسؤولية

 دائرة المكتبه الوطني ة او أي جهة حكومية اخرى 

 

 
 الناشر

 عمادة البحث العلمي
 جامعة الحسين بن طالل

 (20معإن  ص.ب.)
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 رئيس التحرير
 .الدكتور عادل عبدربه ال خطاباالستاذ 

 مدير التحرير
 شاهد بسام المبيضين

 هيئة التحرير 
 .عادل عبدربه ال خطاب د. أ. 
 . عيسى نوري قويدر د. أ. 
 .عامر منور الحروب د. أ. 
 .فراس محمود الفقيه د. أ. 
 .مروان بطيحة د. أ. 
 .المثنى مصطفى القسايمه د. أ. 
 .زياد مهدي السالمين د. أ. 
 .محمد موسى العاليا د. أ. 
 .وليد سليمان العالياد.  
 احمد الرهايفة رد. عام 
 مدير التحرير .شاهد بسام المبيضين 

 رئيسا
 عضوا
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 امينا للسر    

 الهيئة االستشارية 
 عاطف الخرابشةد. أ.
 أحمد أبوجري د.  أ.
  .د. اسعود المحاميدأ
   .د. عبد هللا العديناتأ
 .د. فيروز الضمورأ

Prof Dr. John Anchor  
 

 رئيس جامعة الحسين بن طالل
 نائب رئيس جامعة الحسين بن طالل للشؤون االكاديمية

  الدراسات العليا / جامعة الخليج العربيعميد كلية 
 عميد البحث العلمي / جامعة مؤتة
 جامعة مؤته
Huddersfield Business School:UK 

أو سياسة جامعة الحسين  حريرتوال يعكس بالضرورة آراء هيئة الما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء كاتبيه 
 بن طالل
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 للبحوثمجّلة جامعة الحسين بن طالل 

 قواعد و شروط النشر  

 الشروط العلمية    - أ

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية ويتوافر فيها مقومات ومعايير  .1

 إعداد مخطوط البحث.

خطيا  أن ال يكون البحث قد سبق تقديمه للتحكيم أو نشره في مجلة ُأخرى. وعلى الباحث أن يقدم تعهدا   .2

 . بذلك

 .أن ال يكون البحث فصال  أو جزءا  من رسالة للدكتوراه أو الماجستير أو كتاب منشور .3

أن يرفق الباحث مع بحثه السيرة الذاتية والعلمية ، موضحا فيها مكان عمله ، ورتبته األكاديمية ،  .4

 .وتخصصه الدقيق ، وأهم أبحاثه

ث بيان ذلك وتقديم وثيقة محررة من الجهة الداعمة ، إذا كان البحث مدعوما  من جهة ما، فعلى الباح .5

 .موجهة إلى رئيس تحرير المجلة ، تفيد عدم ممانعتها نشر البحث

تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة في حال قبولها مبدئيا  على محكميْن اثنيْن على األقل من  .6

 ذوي االختصاص ، يتم اختيارهما بسرية مطلقة.

ر قبول البحث أو عدم قبوله للنشر في المجلة ، بعد مروره  بإجراءات التحكيم السري تقرر هيئة التحري .7

 .المعتمدة لدى المجلة

 تقوم المجلة بإبالغ الباحث / الباحثين حال وصول البحث، وحال قبوله، أو عدم قبوله للنشر. .8

جزء منه ، بما  تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من المؤلف أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو أي .9

 يتناسب وسياستها في النشر ، وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة.
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إذا أراد الباحث نشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في المجلة فعليه الحصول على موافقة خطية من  .10

 رئيس التحرير .

 ال تدفع المجلة مكافأة عن البحوث التي ُتنشر فيها. .11

 جلة لمؤلف البحث بعد نشره نسخة من عدد المجلة الذي يحتوي البحث المنشور.تهدي الم .12

 ُتنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر .13

 الشروط الفنية  -ب

( صفحة  20( صفحة لالبحاث في الكليات االنسانية و ) 30أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) .1

 .في الكليات العلمية،  بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول و المالحقلالبحاث 

 تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية، أو بأية لغة اخرى بموافقة هيئة التحرير. .2

 150يشترط أن يحتوي البحث على ملخٍص باللغة العربية باإلضافة إلى ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع  .3

 كلمة .

( التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل Keywordsيتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية ) .4

 قواعد البيانات  بحيث أال  يتجاوز عددها خمس كلمات.

وأن يتم تحميله على موقع المجله من خالل  MS. Wordيجب أن يكون البحث مطبوعا باستخدام برمجية  .5

 .www.ahu.edu.joعنوان الجامعة االليكتروني 

 يقدم البحث حسب المواصفات التالية لالبحاث المكتوبه باللغة العربيه: .6

( و ذلك لنص المتن على أن 14حجم )   ( Simplified Arabic) أن تكون مطبوعة على الحاسوب بخط نوع 

 (،  Single column formatيكون النص بشكل عامود واحد )  

 للنشر العلمي (American Psychological Association APA) تعتمد المجلة نظام    التوثيق   
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 جمةّل جامعة احلسني بن طالل

 للبحوث وادلراسات

 عن جامعة احلسن بن طالل جمةّل علمّية حممّكة مفهرسة تصدر

 

 قسيمة االشتراك
 

 أرجو قبول اشتراكي في مجلة جامعة الحسين للبحوث والّدراسات
 

.........   ...........االسم....................
 ..............................................العنوان...............

االشتراك 
......................................................................................لسنة......................

... 
 .......................................................الت وقيع........                    /      /   :  الت اريخ 

 
فع :       حوالة بنكي ة            حوالة بريدي ة              شيك                                           طريقة الد 

 
  األردنّي أو ما يعادلها( بالدينار)السنوّي قيمة االشتراك              

 
 

 دنإن ير   (10)   للمؤسسات            دنإن ير           (5)  لألفراد             * داخل األردن    
 

 دوالرا  أمريكي ا  قيمة االشتراك السنوي  أو ما يعادلها ( 30*خارج األردن ) 
 

 االشتراك على العنوان الت الي:ُتمأل هذه القسيمة، وترسل مع قيمة 

 (20معان ص.ب.)

 األردن

اكس 
 
 96232179052+ف
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 تقديم
"الملك المؤسس: الشخصية ملحق مؤتمر إصدار لنا في جامعة الحسين بن طالل  يطيب  

مجل ة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، إيمانا  بدور من المجلد السابع من  والقيادة والتاريخ"
، وإتاح شر البحوث والد راسات، ة المزيد من المسارات الجديدة لنالجامعات في تنمية البحث العلمي 

ويأتي اصدار هذا الملحق الخاص  بمعايير تعمل على ضمان تقديم إضافة نوعي ة للمعرفة العلمي ة،
من مسؤولية جامعة الحسين بن طالل كأول جامعة رسمية انشئت في عهد جاللة الملك  انطالقا  

عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه، التي اعطت حيزا كبيرا من اهتمامها العلمي والثقافي الى 
وضرورة الدراسات التاريخية عن قادة بني هاشم الذين أسسوا هذه الدولة بدعم من اآلباء واالجداد، 

االهتمام بدراسة الوثائق وتوظيفها في الدراسات التاريخية ورسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات 
المتعلقة بتأسيس الدولة األردنية، باإلضافة الى ضرورة تسليط الضوء على مساهمات القبائل األردنية 

ن الدراسات عن معان ومحيطها، في األحداث التاريخية عبر محطات الدولة االردنية، ونشر المزيد م
 ودورها في تأسيس الدولة االردنية.

الملك المؤسس  : المؤتمر الدوليالتي قدمت في يتضمن العدد الحالي مجموعة من البحوث      
 24-22حسين بن طالل، خالل الفترة من والذي أقيم في جامعة ال، "الشخصية والقيادة والتاريخ"

        احتفاالت المملكة األردنية الهاشمية بمئوية تأسيس الدولة األردنية ،  تزامنا  مع 2021حزيران 
في سبعة   ( تنفيذا  لما ورد في الخطة الوطنية لهذه االحتفالية، حيث قدمت البحوث1921-2021)

، والجوانب األدبي ة في عهد ة والجغرافية، والجوانب السياسيةمحاور اشتملت على الجوانب التاريخي
عبدهللا األول، والجوانب التربوية، واألرشيف والوثائق الخاصة بالملك المؤسس، وحركة التأليف الملك 

                                                  .والنشر في عهد الملك عبدهللا األول، والقيادة والتنظيم اإلداري في عهد الملك المؤسس

 الهيئة التحضيرية للمؤتمررئيس                                                        
 رئيس الجامعة                                                      

 عاطف الخرابشةالدكتور  االستاذ                                                         
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 الفهرس

 
رقم 

 البحث
 المؤلفون عنوان البحث

رقم 

 الصفحة

1 
الملك عبد هللا األول بن الحسين: قراءة في الفكر السياسّي 

 واألدبيّ 
 1 د. بشير تركي كريشان

 33 أ.د خالد عليوي العرداوي الملك عبد هللا األول وتحديات بناء الدولة 2

عنوان المشاركة: أنطولوجيا اإلعالم في النهضة التربويّة  3

للملك عبد هللا بن الحسين دراسة توثيقيّة تحليليّة لجريدة 

 "الحق يعلو".

 49 د. هشام بطاهر

مالمح تشكل الفكر القومي لدى األمير عبدهللا بن الحسين  4

 : قراءة في كتابه األمالي السياسية.

 60 الدكتور أحمد حمدان سميران الخالدي

5 
والسعوديّة في عهد العالقات السياسيّة بين األردن 

م1951-1933األمير/الملك عبدهللا   
 88 د. فتحي محمد درادكة

الرؤية السياسيّة لألمير عبد هللا بن الحسين في معان  6

(21\11\1920-30\3\1921)  

 103 الدكتورة ثروت سليمان المشاقبة

1951-1921العراقيّة:  -العالقات األردنيّة  7 السرحاند. عطا هللا صالح غثيان    122 

 145 د. عـــادل حرب بشير اللصاصمة المحاكم الدينيّة في عهد تأسيس اإلمارة 8

 166 د. فيصل خليل الغويين المواقف العربيّة والدوليّة من مشروع سوريا الكبرى 9

10 
الوحدة مع العراق في فكر الملك عبدهللا األول ابن 

 الحسين
 192 الدكتور أحمد تركي راجي الشريدة

11 
-1921أوضاع البادية الجنوبيّة في عهد الملك المؤسس، 

م1951  
 222 د. أنور دبشي الجازي

2021 -1921اإلعالم األردنّي في المئوية األولى من  12  243 الدكتور ماجد الخضري 

 275 فاطمة هارون العمارات األمير عبد هللا وتأسيس إمارة شرق األردن 13

14 

لمدينة معان في عهد الملك المؤسس عبد الحياة اإلداريّة 

-1921هللا األول ابن الحسين دراسة تاريخيّة وثائقيّة )

م1951 ) 

 286 الدكتور محمد عبد الهادي الجازي

15 
الرؤية السياسيّة لبناء الدولة األردنيّة في عهد الملك 

م1951-1921المؤسس األول   

د. محمد صالح جرار، د.عيسى احمد 

 الشلبي
321 
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16 
األمير عبد هللا بن الحسين كما أّرخْت له جريدةُ الِقبلَة 

م1920-1916هـ/1334-1338) ) 
 347 الدكتورة إخالص محمد العيدي

17 
إنجازات األمير عبد هللا بن الحسين األول في إمارة شرق 

 (األردن )الداخليّة والخارجيّة
 377 د. "محمد سعيد" صالح عثامنة

18 

فكر المغفور له الملك المؤسس صحيفة الحق يعلو ونشر 

قراءة تحليلية للمواد الصحفية المطبوعة والمنشورة في  -

 جريدة الشرق العربيّ 

 400 عدنان متروك راشد الشديفات

19 
واقع تجربة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في 

 األردن

أ.د. احمد نايل الغرير، أ.سهام محمود 

 الطراونة
433 

20 

المؤسس عبد هللا بن الحسين بالقضية اهتمام الملك 

الفلسطينية من خالل كتاب "الملك عبد هللا كما عرفته" 

 لتيسير ظبيان

د. سيّد جمال الدين الهروي، مليکه 

 (لخداری)الهروية
453 

21 
المؤسسات الدينيّة وتطور رسالتها في عهد الملك 

 المؤسس عبدهللا بن الحسين
 478 د. محمد حسن محمد

22 
عبد هللا بن الحسين األول: مؤسس النهضة العربيّة الملك 

 األولى
 502 سعيد محمد أبو رحمة

23 
جهود الملك عبد هللا بن الحسين األول في تحقيق 

 النهضتين األدبيّة والثقافيّة خالل القرن العشرين
 512 فاطمة الزهراء منصف

سليمان العيايدةد.عاطف خلف  دوُر الملك عبدهللا األول في النهضة األدبيّة 24  524 

 536 إخالص هارون العمارات .دور الملك المؤسس في النهضة التربويّة 25

26 
دور الملك المؤسس في تحقيق مقاصد المسجد األقصى 

 .التربويّة في حفظ األمة وكشف الغمة
 549 د. يوسف سليم الفقيـــر

27 

سياسة األمير عبدهللا بن الحسين في توجيه الحركة 

 -1921الوطنيّة لخدمة مصالح إمارة شرقي األردن 

م1924  

 575 الدكتور كايد كريم الركيبات

28 

السياسة العسكريّة للملك المؤسس عبد هللا األول ابن 

الحسين ودوره في تأسيس وتطوير القوات المسلحة 

1951 – 1920األردنيّة / الجيش العربّي ) ) 

د. محمد خلف الرقاد، د. عبد هللا خلف 

 الرقاد
600 

29 
األمير عبد هللا بن الحسين واتجاهات بناء الدولة األردنيّة 

 .المعاصرة: المدرسة الفكرية والقطيعة االستراتيجية
 646 األستاذ الدكتور نسيم بلهول

30 
تجليات القوميّة في الشعر العربّي المعاصر )شعر عبدهللا 

 ( بن الحسين أنموذجا  
الذيابات، وفاء بوراسالدكتور علي محمد   659 



 .علميّة محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا  مجلة مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث،

 2021 -" الملك المؤسس: الشخصية والقيادة والتاريخ" ملحق مؤتمر  -(  7المجلد )

 

 

31 
العالقات السياسيّة بين األردن والسعوديّة في عهد 

م1951-1933األمير/الملك عبدهللا   
 671 د. فتحي محمد درادكة

32 
مالمح التنظيم القضائّي في تشريع تأسيس اإلمارة )عهد 

 (الملك المؤسس عبدهللا بن الحسين
 681 د.حسن حرب اللصاصمة

عبدهللا وتأسيس اإلمارةاألمير  33  704 عماد عبدالعزيز يوسف، أمين غانم الحفو 

34 

دراسة مقارنة بين القانون  - مبدأ الفصل بين السلطات

1928األساسّي األردنّي لسنة  والدستور األردنّي رقم   

1947( لسنة 3)  

 742 د.صقر محمود حمد جبالي

 


