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مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة عمان ا�هلية

تعريف باملجلة
االجتامعية واإلنسانية» مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن  العلوم  والدراسات «سلسلة  للبحوث  البلقاء  مجلة 
العلمية  البحوث  بنرش  وتُعنى  السنة،  بواقع عددين يف  األهلية،  العلمي يف جامعة عامن  والبحث  العليا  الدراسات  عامدة 

األصيلة يف مختلف العلوم اإلنسانية واالجتامعية باللغتني العربية واإلنجليزية.

أهداف املجلة
1. نرش الدراسات العلمية املحّكمة يف مجال العلوم االجتامعية واإلنسانية.

2. تلبية حاجة الباحثني وطلبة العلم محلياً و إقليمياً وعاملياً يف مجال العلوم االجتامعية واإلنسانية.
3. إثراء املكتبة املحلية والعربية يف مجال العلوم االجتامعية واإلنسانية.

تعليامت الباحث:
برنامج  تحت   Albalqa@ammanu.edu.jo للمجلة  االلكرتوين  الربيد  طريق  عن  البحث  من  الكرتونية  نسخة  تسلم   -1

 .docx أو بصيغة doc بصيغة Microsoft Word

2- يُطبع املخطوط بواسطة الحاسوب مبسافات مزدوجة بني األسطر رشيطة أال يزيد عدد صفحاته عىل 30 صفحة (وبواقع 
 Times New  للبحوث املطبوعة باللغة العربية وبحجم (12) خط Simplified Arabic 8000 كلمة)، بحجم (13) خط

Roman للبحوث املطبوعة باللغة اإلنجليزية.

3- تكتب أسامء الباحثني ثالثية باللغتني العربية واإلنجليزية، كام تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية واألمييل 
األكادميي/ الشخيص. 

4- العناوين الرئيسية وتكون العناوين الرئيسة بخط غامق وبحجم (14) والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم اجزاء 
املقدمة،  الدالة،  الكلامت  امللخص،  البحث،  الرئيسية: عنوان  العناوين  البحث حسب اهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل 

.Bold 14 اجراءات التجربة، النتائج، الرشح، اإلستنتاج، املراجع. حجم الحرف

5- يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية، عىل أال تزيد كلامت امللخص عن (150) كلمة.

.(Keywords) 6- تكتب بعد امللخص الكلامت الدالة للبحث

7- تطبع الجداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف املخطوط، وتزود بعناوين، ويشار إىل كل منها بالتسلسل، 
وتستخدم األرقام العربية (1,2,3…) يف كل أجزاء املخطوط.

8- لتفسري كلمة أو مصطلح يتطلب التوضيح تستعمل طريقة الحوايش يف املنت، فيشار إىل املصطلح باألرقام، ويبني يف نهاية 
البحث.

9- املصادر واملراجع يف نهاية البحث:
ترد املصادر واملراجع العربية أوالً، ثم املصادر واملراجع األجنبية عىل النحو اآليت:

أ. توثيق كتاب باللغة العربية أو الأجنبية:
يُرَاعى يف ذلك الرتتيب اآليت:



اسم عائلة املؤلف أو شهرته، يليها اسمه، سنة النرش، فراغان طباعيان، عنوان الكتاب، ويوضع تحته خط، الطبعة، فراغان 
طباعيان، النارش، مكان النرش. مثال: الرشيدة، محمد. (1993) العقيدة الواضحة، دار النفائس، عامن، األردن.

Jones, D. (1979). An outline of English phonetics, Cambridge University Press, Cambridge, UK

ب. توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو الأجنبية:
 يُرَاعى يف ذلك الرتتيب اآليت:

اسم عائلة املؤلف، يليها اسمه، فسنة النرش، فعنوان البحث، فاسم املجلة، فاملجلد، فالعدد إن وجد، فالصفحات. ويوضع خط 
تحت اسم املجلة، ورقم املجلد، والعدد إن وجد. 

مثال ذلك:
(العلوم  – ب  لألبحاث  النجاح  جامعة  مجلة   .«... الغذايئ  والتمثيل  الجسم  كتلة  «مؤرش   ،(2003) النارص.  عبد  القدومي، 

اإلنسانية)، 17(1)، 31-54.

 Hamdallah, R. (1999). “To use or not to use Arabic in English language teaching”, An-Najah National
University Research Journal- B, 13.1; 285-296

ج. توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو الأجنبية:
يُرَاعى يف ذلك الرتتيب اآليت:

اسم عائلة الباحث، يليها اسمه. فالسنة، فعنوان الرسالة، فالكلية، فالجامعة، فبلد النرش.  ويُْكتَب عنوان الرسالة بني عالمتي 
تنصيص هكذا.

التنظيمي لدى إداريي وزارة الشباب والرياضة يف فلسطني»، رسالة ماجستري غري  وشاحي، مروان. (2003)، «إدارة الرصاع 
منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطني.

 Fitzgerald, K. A. (1999) “Adaptive and maladaptive and creativity. How are they related to professional
and female actors”, Unpublished Dissertation, University of California, Berekley, Cal., USA

د. توثيق الإنترنت:
يُرَاعى يف ذلك الرتتيب اآليت:

اسم عائلة  املؤلف أو شهرته، فاسمه، فسنة النرش،فـ «عنوان املقالة»، فاملوقع، فتاريخ الحصول عىل املعلومات من املوقع 
ويوضع تحته خط، مثال ذلك:

٢٠٠٩/٨/١٥ ،http://www.tit.net ،«سعادة، جودت. ٢٠٠٤، «التعلم النشط

هـ . يراعى نظام دائرة المعارف الإسلامية عند كتابة المصطلحات العربية والإسلامية التي ترد في البحث بالحرف اللاتيني.

10- عند قبول البحث للنرش يوقع الباحث عىل انتقال حقوق ملكية البحث اىل عامدة الدراسات العليا والبحث العلمي 
بجامعة عامن االهلية.

11- لهيئة التحرير الحق بإجراء اية تعديالت من حيث نوع الحرف ومنط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً مبا يتناسب مع منوذج 
املجلة املعتمد لدينا.

12- قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهايئ مع االحتفاظ بحقها بعدم ابداء األسباب. 

13- يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة عىل اجراءات التقويم يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم متابعة 
اجراءات التقويم.



14- يزود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، باإلضافة اىل 10 نسخ من املستالت وميكن الحصول عيل 
املزيد من النسخ إلكرتونياً من موقع املجلة.

قامئة االعداد لتقديم البحث
التالية، حيث سيتم إعادة  البنود  امتثلت لجميع  التأكد من أن أبحاثهم قد  البحث، عىل املؤلفني  كجزء من عملية تقديم 

األبحاث اىل مؤلفيها يف حال مل تستويف هذه املبادئ التوجيهية.
1. مل تنرش الورقة العلمية مسبقاً ومل تقدم أيضاً إىل النرش يف أي مجلة.

Microsoft Word 2. أن تكون الورقة العلمية املقدمة عىل صيغة
3. يلتزم البحث باملتطلبات الشكلية واملرجعية املوضحة يف تعليامت الباحث

4. يجب وضع عنوان البحث وأسامء وعناوين الباحثني يف صفحة منفصلة.

إشعار حقوق الطبع والنرش
متلك املجلة حقوق امللكية الفكرية لكل بحث يتم نرشه فيها. وعىل املؤلف (املؤلفني) الحصول عىل موافقة رئيس التحرير 

املسؤول ألية استخدامات أخرى لهذا البحث.

تكون المراسالت على العنوان ا�تي:
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس هيئة تحرير «مجلة البلقاء»
جامعة عمان ا(هلية

هاتف: ٣٥٠٠٢١١ – ٥ (٩٦٢)+
فرعي:  ٢٥٥٢/ ٢٢٦٩ 

الرمز البريدي: ١٩٣٢٨  
عمان – المملكة ا(ردنية الهاشمية

Albalqa@ammanu.edu.jo  :لكترونيAالبريد ا
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