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قواعد و شروط النشر
مجمة جامعة الحسيف مجمة عممية فصمية محكمة تصدر بالمغتيف العربية و االنجميزية و ضمف مجاالت العموـ و التمريض و
اليندسة والعموـ اإلنسانية واالجتماعية .تعنى المجمة بمراجعة األبحاث األصيمة وعرضيا عمى محكميف مف ذوي الخبرة وحسب
األصوؿ العممية المتبعة .و يشترط في البحث المقدـ أف يخضع لشروط البحث العممي والنشر .وتشمؿ األبحاث التي يمكف
اعتبارىا لمنشر األوراؽ البحثية األصيمة و والتي تعرض نتائج كاممة ،وكذلؾ أوراؽ مراجعة الدراسات أو موضوعات خاصة
وتمتمؾ ىيئة تحرير ال مجمة إقرار فيما إذا كانت ىذه االوراؽ شاممة و قابمة لمنشر .كما يمكف نشر تقارير أو دراسات لحاالت
فردية أو مجموعات في مجاؿ معيف و خاصة في المجاؿ العممي لبعض التخصصات كالتمريض و العموـ الصحية مثال ،عمى
أف يمتزـ الباحثوف بما يمي:
 .1أف ال يكوف البحث المقدـ قد قدـ لمنشر في مجمة أخرى خالؿ فترة النشر أو المراجعة و قبؿ صدور رفضو مف المجمة و يتـ
التعيد مف قبؿ الباحث بذلؾ

 .2عمى الباحث تقديـ نسخة الكترونية مف البحث مراعيا المواصفاتالفنية التي تتبعيا المجمة.

 .3إذا كاف البحث مدعوماً مف جية ما ،فعمى الباحث بياف ذلؾ وتقديـ وثيقة محررة مف الجية الداعمة موجية إلى رئيس تحرير
المجمة تفيد عدـ ممانعتيا نشر البحث

 .4تخضع البحوث لمتحكيـ السري حسب األصوؿ العممية المتبعة وتقرر ىيئة التحرير قبوؿ البحث لمنشر في المجمة بعد مروره
بإجراءات التحكيـ لدى المجمة.

 .5أف يوافؽ الباحث عمى نقؿ حقوؽ النشر إلى المجمة ،وفي حالة رغبةالمجمة في إعادة نشر البحث أو جزء منو يجب حصوؿ
المجمة عمى موافقة الباحث.

 .6ما ينشر في المجمة مف بحوث يعبر عف آراء أصحابيا وصحة المعمومات المنشورة ال يمثؿ سياسةجامعة الحسيف بف طالؿ
أو آراء ىيئة تحرير المجمة.

 .7ترتيب البحوث في المجمة يخضع العتبارات فنية.

 .8يتـ تغريـ الباحث الذي يسحب بحثو بعد خضوعو لمتحكيـ بالمبالغ التي دفعت لممحكميف وكذلؾ الباحث الذي ال يستجيب
لمتعديالت المطموبة ضمف المدة المحددة مف قبؿ ىيئة التحرير وفقا لألنظمة النافذة في جامعة الحسيف بف طالؿ.

 .9تقدـ المجمة لمباحث نسخة مجانية وا حدة مف عدد المجمة المنشور بحثو فيو وفي حاؿ طمب أكثر مف نسخة يدفع مقابميا
القيمة المحددة مف قبؿ ىيئة تحرير المجمة.

 .10يقدـ البحث لمنشر بعد مصادقة جميع الباحثيف المشاركيف وعمى الباحث ارفاؽ تعيداً عند إرساؿ البحث لمنشر ،ويكتب في
التعيد المرفؽ أسماء الباحثيف مف ثالثة مقاطع ،كما تذكر رتبيـ األكاديمية وعناوينيـ وأماكف عمميـ.

قواعد تجهيز البحث لمنشر
-1أف يكوف البحث مطبوعاً باستخداـ برنامج  ،Word 2007-2016وفقا لمنموذج الموجود في تعميمات النشر شريطة أال يزيد
عدد كمماتو مع المراجع عمى  7500كممة ويستثنى مف ذلؾ األشكاؿ و الرسوـ و المالحؽ و الجداوؿ ،إضافة إلى  150كممة
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لمممخص و يتـ ترتيب المسافة بيف السطور عمى  1.5سـ مع ترؾ سطر فارغ بيف كؿ فقرتيف ،ويرسؿ إلى نظاـ المجمة الموجود
عمى موقع الجامعة اإللكتروني  www.ahu.edu.joعمما بأنو لف يتـ استالـ أي نسخ ورقية مف البحث
-2أف تكوف اليوامش مف كافة االتجاىات  2.5سـ ألبحاث المغة العربية تكونا لطباعة عمى الحاسوب بخط نوع (Simplified
)  Arabicحجـ ( )12و ذلؾ عمى أف يكوف النص بشكؿ عامود واحد ( .) Single column format
-3يكتب عنواف البحث (  ) Paper titleبخط نوع ( ) Simplified Arabicحجـ  14ويجب أف يكوف العنواف دقيقاً ومعب ار
عف محتوى البحث
-4يكتب أسماء الباحثيف (  )Authorsو جية انتمائيـ ((Affiliationبخط نوع ( ) Simplified Arabicحجـ 14
-5تكتب عناويف الفقرات (  ) Titlesبخط سميؾ (  )Boldنوع ( ) Simplified Arabicحجـ  14مع ترؾ سطراف فارغاف
بيف عنواف البحث و أسماء الباحثيف وتترؾ نفس المسافة بيف جية انتماء الباحثيف ( )Affiliationو الممخص ()Abstract
-6يجب أف يتضمف البحث عنواف البحث واسـ الباحث أوالباحثيف ،والممخص ،والكممات الدالة ( 5- Keywordsعمى األكثر) ،
والمقدمة ،ومراجعة االبحاث السابقة ،ومنيج البحث ،والنتائج ،والمناقشة ،واي ىوامش أو صور–اف وجدت ،-والمراجع.
-7يكتب ممخص مع كممات دالة بالمغة اإلنجميزية لألبحاث العربية ال يزيد عف  150كممة إضافة إلى كممات دالة بالمغة
اإلنجميزية
 -8في حاؿ استخداـ وحدات و مختصرات فيجب إستخداـ نظاـ دولي شريطة أف تكتب كاممة أوؿ مرة ترد في النص أو في بداية
الفقرة/الجممة
-9التقميؿ مف المالحظات اليامشية في صفحات البحث .واعطاؤىا رمو اًز خاصة كالنجمة مثال عند إجازة البحث لمنشر يوقع
الباحث المنفرد أو الباحث المعني بالمراسمة (نيابة عف اآلخريف) عمى أف حقوؽ الممكية المتعمقة بالبحث تؤوؿ إلى جامعة الحسيف
بف طالؿ
صفحة العنوان
تقدـ ىذه الورقة منفصمة عف الورقة البحثية و تحتوي عمى العنواف المختصر و العنواف المستعمؿ في الورقة كما و تحتوي عمى
إسماء الباحثيف و تفاصيميـ (االسـ ،إسـ المؤسسة ،العنواف البريدي ،البريد االلكتروني ،رقـ التمفوف و الفاكس إف وجدا) .يرفؽ
بيذه الورقة توصية تشمؿ أي دعـ لمبحث و الجية الداعمة و كذلؾ أي مواضيع تطرح ألبحاث مستقبمية.
ورقة المختصر ( )Abstractو تحتوي عمى ما ال يزيد عف  150كممة إضافة إلى الكممة المفتاح ( .(Keywordsال يحتوي
ىذا الجزء عمى أي مختصرات ،مالحظات إضافية أو مراجع .تتبع نفس ترتيب الورقة البحثية (ىدؼ الدراسة ،المقدمة ،مراجعة
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االبحاث السابقة،منيج البحث،النتائج ،والمناقشة و أي توصيات ممكنة) .في حالة نشر مراجعات أو أي تقارير أخرى يكوف
الممخص ليذه المنشورات ىو البديؿ لممختصر المذكور).
الكممة المفتاح و تكوف في نياية ورقة المختصر السابؽ ذكرىا
المقدمة و تحتوي عمى معمومات عف الموضوع و تبرير الىمية الدراسة و أسباب إجراءىا
منهج البحث و يحتوي ىذا الجزء مف الورقة عمى معمومات كافية عف كيفية إجراء الدراسة وتمحيص لتفادي أي تكرار في
الدراسة مف أي جية أخرى .عممية الحصوؿ عمى إذف إلجراء الدراسة ( )Ethical approvalيجب أف تعرض بكافة تفاصيميا
و تكوف حسب العينة المستخدمة كإنساف مف جمعية متخصصة لحماية االنساف و الحيواف مف جمعيات حماية البيئة و الحيواف
مثال.
النتائج ويحتوي ىذا الجزء نتائج الدراسة موضحة بشكؿ دقيؽ مدعمة بالرسوـ واألشكاؿ والمعادالت الالزمة.
المناقشة ويحتوي ىذا الجزء مناقشة النتائج بالمقارنة مع الجزء المنشور في فصؿ مراجعة الدراسات السابقة و يوضح أي
إختالؼ أو تشابو بيف النتائج الحالية ما ىو منشور ليتسنى تحديد فرضية الدراسة بوضوح.
الخاتمة مع التوصيات إف وجدت و يحتوى ىذا الجزء عمى جممة أو أكثر تعرض نتيجة البحث وما إذا كاف ىناؾ أبحاث أخرى
أو تطبيقات لمبحث نفسو.
طريقة التوثيق و المراجع
توضع قائمة المراجع فػي نياية البحث باتباع أسموب التوثيؽ المعتمد فػي المجمة.
السادس:

 -1أسموب التوثيؽ المعتمد فػي المجمة ىو نظاـ جمعية عمـ النفس األمريكية،اإلصدار
()ED American Psychological Association – APA – 6th

 -2يتأكد الباحث مف سالمة لغة البحث ،وخموه مف األخطاء المغوية والنحوية.
 -3التوثيؽ في المتف بالمغة العربية واالنجميزية

مثاؿ :عمؿ واحد لمؤلؼ واحد ..
بالعربية
بداية الجممة  :اكد السالمة ( )2004وجود ثالث مستويات لإلدارة باألىداؼ وىي.........
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نياية الجممة ......... :حيث اف ىنالؾ ثالث مستويات لإلدارة باألىداؼ

(السالمة )2004،

باإلنجميزية
بداية الجممة  :اكد سميث ( )smith,2004وجود ثالث مستويات لإلدارة باألىداؼ وىي.......
نياية الجممة  .......حيث اف ىنالؾ ثالث مستويات لإلدارة باألىداؼ

وىي) smith,2004(....

 -4يمتزـ الباحث بترجمة أو رومن ة توثيؽ المقاالت المنشورة فػي الدوريات العربية الواردة فػي قائمة المراجع العربية (مع اإلبقاء
عمييا فػي قائمة المراجع العربية) ،وفقاً لمنظاـ التالي:

وفيما يمي مثال عمى رومنة بيانات المراجع العربية:

بيومي ،لمياء ( .)2014فاعمية برنامج بالمعب قائـ عمى الضبط الذاتي لخفض السموؾ الفوضوي لدى المعاقيف عقميا القابميف
لمتعمـ .مجمة التربية الخاصة450-396 ،7 ،
Bayoumi, Lamia (2014). The effectiveness of a self-adjusting play program to reduce the
anarchic behavior of mentally handicapped learners. Journal of Special Education, 7, 396-450

*يقدـ الباحث الرئيس تعيداً موقعاً منو ومف جميع الباحثيف المشاركيف (إف وجدوا) يفيد بأف البحث لـ يسبؽ نشره ،وأنو غير
مقدـ لمنشر ،ولف يقدـ لمنشر فػي جية أخرى حتى تنتيي إجراءات تحكيمو ،ونشره فػي المجمة.
* لييئة التحرير حؽ الفحص األولي لمبحث ،وتقرير أىميتو لمتحكيـ ،أو رفضو.
* فػي حاؿ قبوؿ البحث لمنشر تؤوؿ كؿ حقوؽ النشر لممجمة ،وال يجوز نشره فػي أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً ،دوف
إذف كتابي مف رئيس ىيئة التحرير.
* اآلراء الواردة فػي البحوث المنشورة تعبر عف وجية نظر الباحثيف فقط ،وال تعبر بالضرورة عف رأي المجمة.
* لييئة التحرير الحؽ فػي تحديد أولويات نشر البحوث.
* يتـ تقديـ البحوث إلكترونياً مف خالؿ بريد المجمة اإللكترونيwww.ahu.edu.jo :

ّ
جمةل جامعة احلسني بن طالل
للبحوث وادلراسات
ّ
جمةل علميّة ّ
حممكة مفهرسة تصدرعن جامعة احلسن بن طالل
8
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قسيمة االشتراك
الدراسات
أرجو قبول اشتراكي في مجمة جامعة الحسين لمبحوث و ّ
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العنواف.............................................................

االشتراؾ

لسنة...........................................................................................................
:

التاريخ

/

/

التوقيع...............................................................
طريقة الدفع :

حوالة بنكية

شيؾ

حوالة بريدية

األردني أو ما يعادلها)
السنوي (بالدينار
قيمة االشتراك
ّ
ّ

* داخؿ األردف

لألفراد ( )5دنإنير

لممؤسسات

*خارج األردف (  )30دوال اًر أمريكياً قيمة االشتراؾ السنوي أو ما يعادليا
تُمأل ىذه القسيمة ،وترسؿ مع قيمة االشتراؾ عمى العنواف التالي:

معان ص.ب)02(.
ا ألردن
فاكس +960-3-0509210
إلكرتوينeditors@ahu.edu.jo
الربيد ال
ّ
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تقديم
يطيب لنا في جامعة الحسيف بف طالؿ أف نستأنؼ عممية إصدار مجمة جامعة الحسيف بف طالؿ
لمبحوث ،إيماناً بدور الجامعات في تنمية البحث العممي ،واتاحة المزيد مف المسارات الجديدة لنشر
البحوث والدراسات ،بمعايير تعمؿ عمى ضماف تقديـ إضافة نوعية لممعرفة العممية ،وقد حرصت ىيئة
تحرير مجمة جامعة الحسيف بف طالؿ لمبحوث عمى تحقيؽ كؿ ما مف شأنو االرتقاء بمستوى النشر
العممي في المجمة مف خالؿ التأسيس ألعراؼ عممية دقيقة تراعي اخالقيات البحث العممي
والموضوعية واالمانة العممية والفعالية في اجراءات تحكيـ البحوث وفحصيا .
ومجمة جامعة الحسيف بف طالؿ لمبحوث العممية مجمة عممية ،محكمة ،ومفيرسة ،تنشر عمى
صفحاتيا نتاج أعماؿ بحثية متنوعة ،تمتاز باألصالة والجدة ،وما يحقؽ فائدة لمباحثيف في شتى فروع
المعرفة ،وتحرص ىيئة تحرير المجمة عمى أف تتـ عممية نشر البحوث العممية وفؽ المعايير الدقيقة
مستوى متميز لممجمة ،حيث عمدت ىيئة التحرير إلى إعداد قائمة تتضمف مجموعة
سعياً إلى تحقيؽ
ً
مف المحكميف ذوي الخبرة الواسعة في مجاالتيـ المعرفية محمياً وعالمياً ،ويسعدنا في المجمة أف نعرب
لكـ عف استعدادنا لتقبؿ أي مقترحات أو أفكار مف شأنيا تطوير عمؿ وجودة النشر العممي ،ونتطمع
إلى إسياماتكـ الجادة والفاعمة في تعزيز الجيود التي يسعى ليا أعضاء ىيئة تحرير المجمة والييئة
االستشارية لدييا.
يتضمف العدد الحالي مجموعة مف البحوث في مجاالت معرفية متعددة شممت العموـ التربوية والعموـ
اإلدارية واالعالـ والمغات والعموـ اليندسية ،وقد شارؾ في ىذا العدد باحثوف مف دوؿ وجيات عديدة
وقد كتبت بعض البحوث بالمغة العربية وبعضيا اآلخر بالمغة اإلنجميزية ،آمميف أف تتاح الفرصة
لممزيد مف الباحثيف بنشر أعماليـ وبحوثيـ العممية في األعداد القادمة مف المجمة بأذف اهلل.
واهلل الموفؽ
رئيس التحرير
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