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أ-

الشروط العممية

 .1تنشر المجمة البحوث العممية التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية العممية ويتوافر فييا مقومات ومعايير
إعداد مخطوط البحث.
 .2أن ال يكون البحث قد سبق تقديمو لمتحكيم أو نشره في مجمة أُخرى .وعمى الباحث أن يقدم تعيداً خطياً
بذلك.
 .3أن ال يكون البحث فصالً أو جزءاً من رسالة لمدكتوراه أو الماجستير أو كتاب منشور.
 .4أن يرفق الباحث مع بحثو السيرة الذاتية والعممية  ،موضحا فييا مكان عممو  ،ورتبتو األكاديمية ،
وتخصصو الدقيق  ،وأىم أبحاثو.
 .5إذا كان البحث مدعوماً من جية ما ،فعمى الباحث بيان ذلك وتقديم وثيقة محررة من الجية الداعمة ،
موجية إلى رئيس تحرير المجمة  ،تفيد عدم ممانعتيا نشر البحث.
 .6تعرض البحوث المقدمة لمنشر في المجمة في حال قبوليا مبدئياً عمى محكمين اثنين عمى األقل من
ذوي االختصاص  ،يتم اختيارىما بسرية مطمقة.
 .7تقرر ىيئة التحرير قبول البحث أو عدم قبولو لمنشر في المجمة  ،بعد مروره بإجراءات التحكيم السري
المعتمدة لدى المجمة.
 .8تقوم المجمة بإبالغ الباحث  /الباحثين حال وصول البحث ،وحال قبولو ،أو عدم قبولو لمنشر.
 .9تحتفظ المجمة بحقيا في أن تطمب من المؤلف أن يحذف أو يعيد صياغة بحثو أو أي جزء منو  ،بما
يتناسب وسياستيا في النشر  ،ولممجمة إجراء أية تعديالت شكمية تتناسب وطبيعة المجمة.
 .10إذا أراد الباحث نشر بحثو في مكان آخر بعد نشره في المجمة فعميو الحصول عمى موافقة خطية من
رئيس التحرير .
 .11ال تدفع المجمة مكافأة عن البحوث التي تُنشر فييا.
 .12تيدي المجمة لمؤلف البحث بعد نشره نسخة من عدد المجمة الذي يحتوي البحث المنشور.
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 .13تُنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجمة عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثو لمنشر
ب -الشروط الفنية
 .1أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة لالبحاث في الكميات االنسانية و (  ) 20صفحة
لالبحاث في الكميات العممية ،بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول و المالحق.
 .2تقدم البحوث بإحدى المغتين العربية أو اإلنجميزية ،أو بأية لغة اخرى بموافقة ىيئة التحرير.
ٍ
ممخص بالمغة العربية باإلضافة إلى ممخص بالمغة اإلنجميزية وبواقع 150
 .3يشترط أن يحتوي البحث عمى
كممة .
 .4يتبع كل ممخص بالكممات المفتاحية ( )Keywordsالتي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل
قواعد البيانات بحيث أال يتجاوز عددىا خمس كممات.
 .5يجب أن يكون البحث مطبوعا باستخدام برمجية  MS. Wordوأن يتم تحميمو عمى موقع المجمو من خالل
عنوان الجامعة االليكتروني .www.ahu.edu.jo
 .6يقدم البحث حسب المواصفات التالية لالبحاث المكتوبو بالمغة العربيو:
أن تكون مطبوعة عمى الحاسوب بخط نوع ) (Simplified Arabic

حجم ( )14و ذلك لنص المتن عمى أن

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

تعتمد المجمة نظام ) (American Psychological Association APAلمنشر العممي

ّ
جمةل جامعة احلسني بن طالل
للبحوث وادلراسات
ّ
جمةل علميّة ّ
حممكة مفهرسة تصدرعن جامعة احلسن بن طالل
قسيمة االشتراك

الدراسات
أرجو قبول اشتراكي في مجمة جامعة الحسين لمبحوث و ّ
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األردني أو ما يعادلها)
السنوي (بالدينار
قيمة االشتراك
ّ
ّ

* داخل األردن

لألفراد ( )5دنإنير

لممؤسسات

( )10دنإنير

*خارج األردن (  )30دوال اًر أمريكياً قيمة االشتراك السنوي أو ما يعادليا
تُمأل ىذه القسيمة ،وترسل مع قيمة االشتراك عمى العنوان التالي:

معان ص.ب)02(.
ا ألردن
فاكس +960-3-0509210
إلكرتوينeditors@ahu.edu.jo
الربيد ال
ّ

تقديم
يطيب لنا في جامعة الحسين بن طالل أن نستأنف عممية إصدار مجمة جامعة الحسين بن طالل
لمبحوث ،إيماناً بدور الجامعات في تنمية البحث العممي ،واتاحة المزيد من المسارات الجديدة لنشر
البحوث والدراسات ،بمعايير تعمل عمى ضمان تقديم إضافة نوعية لممعرفة العممية ،وقد حرصت ىيئة
تحرير مجمة جامعة الحسين بن طالل لمبحوث عمى تحقيق كل ما من شأنو االرتقاء بمستوى النشر
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العممي في المجمة من خالل التأسيس ألعراف عممية دقيقة تراعي اخالقيات البحث العممي
والموضوعية واالمانة العممية والفعالية في اجراءات تحكيم البحوث وفحصيا .
ومجمة جامعة الحسين بن طالل لمبحوث العممية مجمة عممية ،محكمة ،ومفيرسة ،تنشر عمى
صفحاتيا نتاج أعمال بحثية متنوعة ،تمتاز باألصالة والجدة ،وما يحقق فائدة لمباحثين في شتى فروع
المعرفة ،وتحرص ىيئة تحرير المجمة عمى أن تتم عممية نشر البحوث العممية وفق المعايير الدقيقة
مستوى متميز لممجمة ،حيث عمدت ىيئة التحرير إلى إعداد قائمة تتضمن مجموعة
سعياً إلى تحقيق
ً
من المحكمين ذوي الخبرة الواسعة في مجاالتيم المعرفية محمياً وعالمياً ،ويسعدنا في المجمة أن نعرب
لكم عن استعدادنا لتقبل أي مقترحات أو أفكار من شأنيا تطوير عمل وجودة النشر العممي ،ونتطمع
إلى إسياماتكم الجادة والفاعمة في تعزيز الجيود التي يسعى ليا أعضاء ىيئة تحرير المجمة والييئة
االستشارية لدييا.
يتضمن العدد الحالي مجموعة من البحوث في مجاالت معرفية متعددة شممت العموم التربوية والعموم
اإلدارية واالعالم والمغات والعموم اليندسية ،وقد شارك في ىذا العدد باحثون من دول وجيات عديدة
وقد كتبت بعض البحوث بالمغة العربية وبعضيا اآلخر بالمغة اإلنجميزية ،آممين أن تتاح الفرصة
لممزيد من الباحثين بنشر أعماليم وبحوثيم العممية في األعداد القادمة من المجمة بأذن اهلل.
واهلل الموفق
رئيس التحرير

االستاذ الدكتور محمد سالمة الرصاعي
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