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Focus and Scope

 

Al-Balqa` Journal for Research and Studies is a peer-refereed research journal published by the Deanship 

of Graduate Studies and Scienti�c Research at Al-Ahliyya Amman University in yearly volumes of two 

issues. �e Journal publishes original scienti�c works of researchers in Humanities, Education,     

Economics, Administrative Sciences, Accounting and Islamic Studies �elds in Arabic or English.   

  

Journal Objectives

�e main objective of  Al-Balqa` Journal for Research and Studies is to disseminate and publish scienti�c 

research and studies in the �eld of humanities and social sciences. Furthermore, the journal aims at 

meeting the needs of researchers and students at the national, regional and international levels in the 

above mentioned �eld.

Submission of Manuscripts and Process of Publications 

  

1. �e Journal is committed to publishing original high quality scholarly research papers that provide 

solid insights into all aspects of Human and Social Sciences. �e authors imply that it has not been 

published previously, nor has it been simultaneously submitted or published elsewhere and that authors 

have obtained the necessary authority for publication. Submission of manuscripts also implies that the 

authors agree that the copyright for their articles is transferred to the publisher if the article is accepted 

for publication. �e copyright covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article by all 

means. �is transfer will ensure the widest possible dissemination of information. �e authors will be 

required to submit a statement con�rming the above conditions. In case plagiarism, misuse of published 

articles, or/and illegal distribution of research papers is/are proven, Al-Balqa` Journal for Research and 

Studies will take a legal procedure so as to prevent such unethical act.

2. �e language of the manuscript must be in Arabic or English. �e length of the paper should not 

exceed 8000 words, inclusive of �gures, tables, appendices and a 150 - word abstract: one in Arabic and 

another in English.  

3. �e Author submits one original and three copies of the manuscript, accompanied by a compact disk 

(CD), one copy including the title page (Title of the manuscript, Authors’ names and a�liations, 

Corresponding author), the other two copies are without the title page, and the Author is required to 

send another copy through the Journal email.  

4. �e Editorial Board will notify the author on receiving his manuscript which will in turn be sent for 

blind review to highly specialized referees in the same �eld.

5. All manuscripts submitted to Al-Balqa` Journal for Research and Studies will be reviewed by experts 

in the �eld; the Journal uses a double-blinded review according to the criteria used by the Journal.
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6. �e manuscript evaluation will be performed by academic experts in the �eld. If changes or 

corrections are needed, the authors will be requested to execute them within two weeks. If that is not 

accomplished; however, the Journal will not accept the manuscript for publication. 

7. A�er acceptance, authors will receive proofs to be corrected and returned as soon as possible. At the 

time of proofreading, only printer’s errors may be corrected; no changes in, nor addition to the edited 

manuscripts will be accepted.

8. If the manuscript is not accepted for publication, the Editorial Board will notify the author with no 

obligation to return the paper to its author.

9. �e Journal has the authority to delete, reduce or edit certain structures or statements to meet the 

Journal's policy and style in publication. 

10. �e author has no right to withdraw his paper while in the process of publication, otherwise, he 

should submit a written statement asking for the withdrawal of the paper, in which case he is fully respon-

sible to recompense all the costs paid till that point including the fees paid to the referees.

11. �e author will pay no fees for publishing his manuscript, and will have no �nancial claims when his 

paper is published.

12. �e editorial Board will notify the author if his paper is accepted and that it will appear in the 

forthcoming issues.

13. �e author will receive one copy of the Journal which includes his paper with ten o�-prints free of 

charge.

14. All rights are reserved by the University a�er the appearance of the paper in its Journal. No use of 

the paper nor part(s) of it is allowed anywhere without an authorized permit from the University. 

15. �e editorial Board will destroy all relevant papers a�er the paper appears in the Journal; the author 

will have no claims a�er that.

�e Manuscript Preparation

Title page 

Each manuscript requires a separate title page including: Full title (maximum 25 words), Author details 

(including contact details for corresponding author and a maximum of 3 quali�cations per author), 

Author a�liations (maximum of 3 per author) and job titles and Acknowledgements if needed.

Style

Manuscripts must be typewritten on A4 paper on one side of the sheet with double line spacing and wide 

margins (at least 2.5 cm on all four sides). �e text font for Arabic manuscript is (13) Simpli�ed Arabic, 

and (12) for English manuscript Times New Roman. Major titles are typed in bold (Font 14).
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Structure

Authors should adhere to the following order of presentation: Article Title, Author(s), A�liation(s), 

Abstract (in English and in Arabic), Key Words, Funding Resources if applicable, Main Text (Introduc-

tion and background, Literature Review, Methodology, Results, Discussion, Conclusions and Recommen-

dations), Acknowledgements, Appendices, References and Figure captions and Tables. 

Title

Title should be concise and informative. Try to avoid abbreviations and formulae where possible. Do not 

exceed 25 words and use font 14 bold. 

Tables 

Present each table in a separate page with a number and title, and refer to the place of each table in the 

text. Document any used table from another source in the end of the table. 

Figures

         • �ere should be an indication in the content showing the place of each figure. 

         • As for the blends and content of the figures, they should be typed on a separate sheet.

         • �ere should be a reference to the suitable location of the figures on the margin of the 

                foot-note.

         • �e statistic figures should clearly specify the needed information.

         • �e sketches and their figures should be shown on (a) separate sheet(s) with their exact 

                numbers.

         • �e sizes of the figures and tables should not exceed (A4) liable to be minimized to half or one 

                3rd of the original size.

Foot notes    

Foot-notes should be numbered consecutively; each number should be included between two parenthe-

ses typed on a separate sheet according to their occurrences in content. �e reference, the number of the 

volume (if exists) and page number should be mentioned. Quotations or comments on materials in the 

paper should also be considered here. 

References and Bibliography

In the text, references should be cited using superscript Arabic numerals in the order in which they 

appear. If cited only in tables or �gure legends, number them according to the �rst identi�cation of the 

table or �gure in the text. In the reference list, the references should be numbered and listed in order of 

appearance in the text. 

Cite the names of all authors when there are six or fewer; when more than seven, list the �rst three 

followed by et al. 
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References should be listed in the following form

•     Book: Author(s), Family name followed by the first name, Multiple authors are separated by a 

comma. Year of publication.Title of book. Edition of book if published later than 1st edition. Place of 

publication. Publisher’s name.

•     Journal Articles: Author(s), Family name followed by the first name, Multiple authors are separated 

by a comma. Abbreviated publication year, month and day (month & day only if available). Title of 

article. Title of journal. Volume (issue). Pages.

•     �esis or dissertation: Author's last name followed by the first name.  Year of publication. Title of the 

thesis or dissertation. �e university, city, country.

•    Reports and other Government publications: Author(s).  Date of publication: year and month if 

applicable. Title of report. Place of publication. Publisher. Total number of pages if applicable, e.g., 24 

pages. Report No. (if applicable).

•      Electronic Material: Author. Date of publication: year, month and day -supply year if month and day 

are not available; Title of publication [type of medium – Internet]. Place of publication (if available). 

Publisher (if available). [updated year, month and day; cited year, month and day]. Available from: web 

address.

•       When using Arabic and Islamic terms in the research, they should be typed in Latin letters in accord-

ance with the system used by the Islamic encyclopedia. 

All manuscripts should be sent to:

Editor in Chief

Deanship of Graduate Studies and Scienti�c Research

Al-Ahliyya Amman University – Post O�ce

Postal Code 19328

Al-Ahliyya Amman University

Tel: +(962) – 5 – 3500211 / 2269

Amman, Jordan

Email: albalqa@ammanu.edu.jo
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مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة عمان األهلية

تعريف بالمجلة

      مجلة البلقاء للبحوث والدراسات مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن عمادة 
الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عمان األهلية، بواقع عددين في السنة، وُتعنى 
العربية  باللغتين  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مختلف  في  األصيلة  العلمية  البحوث  بنشر 

واإلنجليزية.

أهداف المجلة
1. نشر الدراسات العلمية المحّكمة في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.

االجتماعية  العلوم  مجال  في  وعالميًا  وإقليميًا  محليًا  العلم  وطلبة  الباحثين  حاجة  تلبية   .2
واإلنسانية.

3. إثراء المكتبة المحلية والعربية في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.

تسليم البحث وعملية النشر
1. تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية السليمة، والتي 

ُيراعى فيها التوثيق السليم، ولم ُتَقّدم للنشر في أي مكان آخر.   

2. يشترط في البحث الُمَقّدم أّال يكون قد ُنِشر، أو ُقّدم للنشر في مكان آخر، وعلى الباحث 
أن يتعهد بذلك خطيًا عند تقديم البحث للنشر، وتخضع جميع البحوث للّتحكيم حسب األصول 

العلمية المتبعة.

3. ُيْقَبل البحث باللغتين العربية أو اإلنجليزية السليمة،  بما ال يتجاوز الـ(8000) كلمة ما 
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 يعادل 35 صفحة، بما فيها األشكال والرسوم والجداول والمالحق، وأن يلتزم الباحث بتقديم 
ملخص للبحث باللغتين العربية واإلنجليزية بما ال يتجاوز الـ150  كلمة.

اسم  عليها  ُيْكتب  منها  واحدة  البحث،  من  ورقّية  نسخ  ثالث  الرئيس  الباحث  ُيَقدِّم   .4
الباحث/الباحثين وعناوينهم بعد عنوان البحث مباشرة، ونسختين يبين عليهما الباحث عنوان 

البحث فقط، ويرسل باإلضافة إلى ذلك نسخة إلكترونية عبر البريد اإللكتروني للمجلة.
5. ُترِسل هيئة تحرير المجلة إشعارًا إلى الباحث الرئيس بوصول بحثه.

6. يخضع البحث للتحكيم لبيان مدى صالحيته للنشر وفقًا للمعايير المتبعة في تحكيم البحوث 
في جامعة عمان األهلية.

7. بعد ورود تقارير التحكيم، يلتزم الباحث الرئيس بالتعديالت المقترحة إن وجدت، كما 
يلتزم بإرسال تلك التعديالت إلى المجلة خالل مدة التتجاوز األسبوعين من تاريخ إرسالها 
للباحث، وفي حال عدم االلتزام بمالحظات المحكمين، أوعدم إعادة البحث إلى المجلة في 

المدة المذكورة ، تعتذر المجلة عن نشر البحث.
8. تحتفظ المجلة بحقها في الحذف واالختزال في فقرات البحث، وحقها في إعادة صياغة 

بعض الجمل بما يتناسب مع أسلوب المجلة ومنهجها في النشر.
9. ُتْرسل نسخة البحث النهائية المقبولة للنشر من هيئة تحرير المجلة إلى الباحث الرئيس، 
ُيْرِجُعها خالل 48 ساعة إلى هيئة  النسخة ثم  الباحث  بعد إعادة طباعتها وتدقيقها، ويقرأ 

تحرير المجلة دون إضافة مواد جديدة إليها.
10. إذا كان البحث غير صالح للنشر، ُتْرِسل هيئة التحرير اعتذارًا للباحث الرئيس عن 

نشره، وفي هذه الحال، فإّن هيئة التحرير غير ملزمة بإرجاع البحث إلى صاحبه.
11. ال يتحمل الباحث أية نفقات لقاء نشر بحثه، كما ال يترتب له أية حقوق مادية لقاء نشر 

البحث.
12. يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال أنه سحب 

البحث من المجلة، أو ليس لديه رغبة في االستمرار بإجراءات الّتحكيم والنشر.
للنشر في أعداد  البحث  يفيد بقبول  الرئيس  الباحث  إلى  التحرير إشعارًا  13. ُترِسل هيئة 

المجلة القادمة. 
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14. ُترَسل إلى الباحث الرئيس نسخة من العدد الذي ُنِشر فيه بحثه، إضافة إلى (عشر) 
مستالت.

15. تؤول حقوق الطبع إلى الجامعة بعد نشر البحوث، وال يجوز ألية جهة نشرها أو نشر 
مقتطفات منها دون إذن مسبق من هيئة التحرير.

16. تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث دون إبداء األسباب، وُتَعّد قراراتها نهائية.

المخطوطة:
أسماء الباحثين:

       ُيْكَتب اسم الباحث/ الباحثين وعنوانه/ عناوينهم في الصفحة األولى تحت عنوان البحث 
مباشرة، وباللغتين العربية واإلنجليزية، والبريد اإللكتروني في ذيل الصفحة األولى للبحث.

الطباعة:
ُيْطبع البحث على جانب واحد من الورقة باستخدام مسافة 1.5 وحواٍش واسعة (2.5 سم 
خط    (12) وبحجم   Simplified Arabic خط  بحجم(13)  األقل)،  على  جانب  كل  من 
الرئيسة  العناوين  اإلنجليزية. وتكون  باللغة  المطبوعة  للبحوث   Times New Roman

بخط غامق وبحجم (14).

ترتيب المحتوى:
على الباحث/ الباحثين التقيد بالترتيب اآلتي في كتابة البحث:

عنوان البحث، الباحث/الباحثون، فالملخص، فكلمات المفتاح ، فمصدر الدعم إن كان البحث 
مدعومًا، ثم يتبع في المتن (المقدمة شاملة خلفية الموضوع وأهميته، والدراسات السابقة، 
والهوامش،  واألشكال،  والجداول،  والتوصيات  واالستنتاجات،  والنتائج،  البحث،  ومنهجية 

والمراجع).
عنوان البحث:

يجب أن يكون العنوان مختصرًا قدر اإلمكان، ومعبرًا عن محتوى البحث على أن ال تتجاوز 
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كلمات العنوان 25 كلمة، وبخط حجم  (14) غامق.
الجداول و األشكال:

يحدد مكان  منها رقم وعنوان، وأن  لكل  يكون  أوراق مستقلة، حيث  الجداول على  ُتْطبع 
الجدول على متن المخطوط.

يجب أن ُيَشار إلى موضع كل جدول/ شكل من األشكال في المتن برقم الشكل مرتبًا    •     
صفحة  على  ُتْكتب  أن  فيجب  لها،  المرافقة  والنصوص  األشكال  أما  النص.  في  تتابعيًا 

(صفحات) مستقلة، شاملة رقم الشكل والعنوان، وفي حال االقتباس يشار إلى ذلك.
يجب وضع النص المطلوب لمحاور الشكل البياني.  •     

يجب أن تقدم الجداول أو الرسومات أو األشكال على صفحات مستقلة، وتوضع   •     
        عليها األرقام والعناوين.

يجب أن ال يزيد حجم الجداول/األشكال عن (A4)، وأن تكون قابلة للتصغير بنسبة   •     
نصف الحجم األصلي.

التوثيق (الهوامش):
تكون الهوامش في نهاية البحث:

السيكولوجية  األمريكية  الجمعية  ألسلوب  وفقًا  البحث،  نهاية  في  الهوامش  توثيق  يكون 
(APA) على النحو اآلتي:

1- إذا كان المرجع كتابًا ُيْكَتب: اسم عائلة المؤلف، فسنة النشر، فالصفحة أو الصفحات، 
ويتم ذلك بين قوسين هكذا:

إذا كان المؤلف منفردًا ُيْكَتب: (عبد التواب ،1980، ص 120)  •     
إذا كان لمؤلفين اثنين ُيْكَتب: (القدومي وعبد الحق، 2001، ص 120)  •     

عبارة  إليها  ويضاف  األول،  المؤلف  عائلة  اسم  ُيْكَتب:  فأكثر  لثالثة  كان  وإذا   •     
وآخرون هكذا:

(أنيس وآخرون، 1972، ص30)
2. إذا كان المرجع بحثًا منشورًا في مجلة علمية يراعى فيه ما سبق.
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3. أما إذا كان موقعًا على اإلنترنت، فُيْكَتب على النحو اآلتي: 
اسم المؤلف (إن وجد)، عنوان المقالة، فالسنة، فالموقع، هكذا:

 http://www.tit.net  ". 2004 "التدريب والتفكير"
المصادر والمراجع في نهاية البحث:

ترد المصادر والمراجع العربية أوًال، ثم المصادر والمراجع األجنبية على النحو اآلتي:
1. توثيق كتاب باللغة العربية أو األجنبية:

ُيَراعى في ذلك الترتيب اآلتي:
اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه، سنة النشر، فراغان طباعيان، عنوان الكتاب، 

ويوضع تحته خط، الطبعة، فراغان طباعيان، الناشر، مكان النشر. مثال:
الشريدة، محمد. (1993) العقيدة الواضحة، دار النفائس، عمان، األردن.

Jones, D. (1979). An outline of English phonetics, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge, UK.

2. توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية:
 ُيَراعى في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة المؤلف، يليها اسمه، فسنة النشر، فعنوان البحث، فاسم المجلة، فالمجلد، فالعدد إن 
وجد، فالصفحات. ويوضع خط تحت اسم المجلة، ورقم المجلد، والعدد إن وجد. 

مثال ذلك:
القدومي، عبد الناصر. (2003)، "مؤشر كتلة الجسم والتمثيل الغذائي ...". مجلة جامعة 

النجاح لألبحاث – ب (العلوم 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.

3. توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية:
ُيَراعى في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة الباحث، يليها اسمه. فالسنة، فعنوان الرسالة، فالكلية، فالجامعة، فبلد النشر.  
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وُيْكَتب عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص هكذا. 
وشاحي، مروان. (2003)، "إدارة الصراع التنظيمي لدى إداريي وزارة الشباب والرياضة 
النجاح  جامعة  العليا،  الدراسات  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  فلسطين"،  في 

الوطنية.نابلس، فلسطين.
 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

4. توثيق اإلنترنت:
ُيَراعى في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، فاسمه، فسنة النشر،فـ "عنوان المقالة"، فالموقع، ويوضع تحته 
خط، مثال ذلك:

http://www.tit.net ،"سعادة، جودت. 2004، "التعلم النشط

5. يراعى نظام دائرة المعارف اإلسالمية عند كتابة المصطلحات العربية واإلسالمية التي 
ترد في البحث بالحرف الالتيني.
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