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التحريرأو سياسة جامعة
ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء كاتبيه ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة ّ
الحسين بن طلال
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قواعد و شروط النشر
أ-

مجّلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث

الشروط العلمية

 .1تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية ويتوافر فيها مقومات ومعايير
إعداد مخطوط البحث.
 .2أن ال يكون البحث قد سبق تقديمه للتحكيم أو نشره في مجلة أُخرى .وعلى الباحث أن يقدم تعهدا خطيا
بذلك.
 .3أن ال يكون البحث فصال أو جزءا من رسالة للدكتوراه أو الماجستير أو كتاب منشور.
 .4أن يرفق الباحث مع بحثه السيرة الذاتية والعلمية  ،موضحا فيها مكان عمله  ،ورتبته األكاديمية ،
وتخصصه الدقيق  ،وأهم أبحاثه.
 .5إذا كان البحث مدعوما من جهة ما ،فعلى الباحث بيان ذلك وتقديم وثيقة محررة من الجهة الداعمة ،
موجهة إلى رئيس تحرير المجلة  ،تفيد عدم ممانعتها نشر البحث.
اثنين على األقل من
 .6تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة في حال قبولها مبدئيا على
محكمين ْ
ْ
ذوي االختصاص  ،يتم اختيارهما بسرية مطلقة.
 .7تقرر هيئة التحرير قبول البحث أو عدم قبوله للنشر في المجلة  ،بعد مروره بإجراءات التحكيم السري
المعتمدة لدى المجلة.
 .8تقوم المجلة بإبالغ الباحث  /الباحثين حال وصول البحث ،وحال قبوله ،أو عدم قبوله للنشر.
 .9تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من المؤلف أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو أي جزء منه  ،بما
يتناسب وسياستها في النشر  ،وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة.
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 .10إذا أراد الباحث نشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في المجلة فعليه الحصول على موافقة خطية من
رئيس التحرير .
 .11ال تدفع المجلة مكافأة عن البحوث التي تُنشر فيها.
 .12تهدي المجلة لمؤلف البحث بعد نشره نسخة من عدد المجلة الذي يحتوي البحث المنشور.
 .13تُنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر
ب -الشروط الفنية
 .1أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة لالبحاث في الكليات االنسانية و (  ) 20صفحة
لالبحاث في الكليات العلمية ،بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول و المالحق.
 .2تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية ،أو بأية لغة اخرى بموافقة هيئة التحرير.
ٍ
ملخص باللغة العربية باإلضافة إلى ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع 150
 .3يشترط أن يحتوي البحث على
كلمة .
 .4يتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية ( )Keywordsالتي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل
قواعد البيانات بحيث أال يتجاوز عددها خمس كلمات.
 .5يجب أن يكون البحث مطبوعا باستخدام برمجية  MS. Wordوأن يتم تحميله على موقع المجله من خالل
عنوان الجامعة االليكتروني .www.ahu.edu.jo
 .6يقدم البحث حسب المواصفات التالية لالبحاث المكتوبه باللغة العربيه:
أن تكون مطبوعة على الحاسوب بخط نوع ) (Simplified Arabic

حجم ( )14و ذلك لنص المتن على أن

يكون النص بشكل عامود واحد ( ،) Single column format
التوثيق

تعتمد المجلة نظام ) (American Psychological Association APAللنشر العلمي
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ّ
جمةل علم ّية ّ
حممكة مفهرسة تصدر عن جامعة احلسن بن طالل
قسيمة االشتراك
الدراسات
أرجو قبول اشتراكي في مجلة جامعة الحسين للبحوث و ّ
االسم........................................
العنوان.............................................................
االشتراك
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...

/

التاريخ :

/

طريقة الدفع :

التوقيع...............................................................
حوالة بنكية

شيك

حوالة بريدية

قيمة االشتراك السنو ّي (بالدينار األردني أو ما يعادلها)
ّ

* داخل األردن

لألفراد ( )5دنإنير

*خارج األردن ( )30دوال ار أمريكيا قيمة االشتراك السنوي أو ما يعادلها
تُمأل هذه القسيمة ،وترسل مع قيمة االشتراك على العنوان التالي:

معان ص.ب)20(.
األردن
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تقديم
يطيب لنا في جامعة الحسين بن طالل إصدار العدد األول من المجلد السابع من مجلة جامعة
الحسين بن طالل للبحوث ،إيمانا بدور الجامعات في تنمية البحث العلمي ،وإتاحة المزيد من
المسارات الجديدة لنشر البحوث والدراسات ،بمعايير تعمل على ضمان تقديم إضافة نوعية للمعرفة
العلمية ،وقد حرصت هيئة تحرير مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث على تحقيق كل ما من
شأنه االرتقاء بمستوى النشر العلمي في المجلة من خالل التأسيس ألعراف علمية دقيقة تراعي
اخالقيات البحث العلمي والموضوعية واالمانة العلمية والفعالية في اجراءات تحكيم البحوث وفحصها
.ومجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث العلمية مجلة علمية ،محكمة ،ومفهرسة ،تنشر على
صفحاتها نتاج أعمال بحثية متنوعة ،تمتاز باألصالة والجدة ،وما يحقق فائدة للباحثين في شتى فروع
المعرفة ،وتحرص هيئة تحرير المجلة على أن تتم عملية نشر البحوث العلمية وفق المعايير الدقيقة
سعيا إلى تحقيق مستوى متميز للمجلة ،حيث عمدت هيئة التحرير إلى إعداد قائمة تتضمن مجموعة
من المحكمين ذوي الخبرة الواسعة في مجاالتهم المعرفية محليا وعالميا ،ويسعدنا في المجلة أن نعرب
لكم عن استعدادنا لتقبل أي مقترحات أو أفكار من شأنها تطوير عمل وجودة النشر العلمي ،ونتطلع
إلى إسهاماتكم الجادة والفاعلة في تعزيز الجهود التي يسعى لها أعضاء هيئة تحرير المجلة والهيئة
االستشارية لديها.
يتضمن العدد الحالي مجموعة من البحوث في مجاالت معرفية متعددة شملت العلوم التربوية والعلوم
اإلدارية واالعالم واللغات والعلوم الهندسية ،وقد شارك في هذا العدد باحثون من دول وجهات عديدة
وقد كتبت بعض البحوث باللغة العربية وبعضها اآلخر باللغة اإلنجليزية ،آملين أن تتاح الفرصة
للمزيد من الباحثين بنشر أعمالهم وبحوثهم العلمية في األعداد القادمة من المجلة بأذن هللا.
وهللا الموفق
رئيس التحرير
االستاذ الدكتور عادل عبدربه ال خطاب
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