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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 Scientific Research, Al-
Ahliyya Amman University, in yearly volumes of two issues. Al-Balqa` Journal 
for Research and Studies publishes original scientific works of researchers 
in Humanities, Education, Economics, Administrative Sciences, Accounting, 
and Islamic Studies fields in any of the following languages: Arabic, or English.   

  
Journal Objectives
The main objective of Al-Balqa` Journal for Research and Studies 
is to disseminate and publish scientific research and studies in the 
field of humanities and social sciences, in addition to meeting the 
needs of researchers and students at the national, regional and 
international levels in the field of humanities and social sciences.

Author Guidelines
1. Authors should submit a copy of their Paper in Microsoft Word 
(doc) or (docx) format, to the journal’s email: Balqa@ammanu.edu.jo.

2. Papers should be typed double-spaced, clearly legible, and not more than 
35 pages (8000 words). Authors should include their names (first name, 
middle initial and last name) and their current address for correspondence. 
The text font for Arabic manuscript is (13) Simplified Arabic, and (12) Times 
New Roman for English manuscript. Major titles are typed in bold (Font 14).

3. Headings and subheadings should be used throughout the text to divide 
the subject matter into its important, logical parts. Typical headings include: 
Title, Abstract, Keywords, Introduction, Theory, Experimental Procedure, 
Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References and 
Appendices. Abbreviations should be spelt out when first used in the text.

4. Authors should submit a short abstract written in English and another one 
in Arabic up to 150 words each on the first page, with a translated title, clearly 
indicating the object and scope of the paper as well as the results achieved. 

5. Key words should be included at the end of the abstract page.



6. Illustrations and Tables: Each illustration should be prepared 
and inserted in the specific place in the article; Tables should be 
numbered consequently and must have descriptive headings. 
Arabic numbers (1, 2, 3…) should be used in all parts of the article.

7. 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. Title of book. Edition of book if published later 
than 1st edition. Place of Publication: Publisher’s Name; Year of Publication.

• Journal Articles: Author(s) – Family name followed by the first name. 
Multiple authors separated by a comma. Title of article. Title of journal – 
abbreviated Publication year, month and day (month & day only if available); 
volume(issue):pages

• Thesis or a dissertation: Author›s last name, followed by the first name, 
Title of the thesis or dissertation, the university, city, country and year of 
publication.

• Reports and other Government publications: Author(s). Title of report. 
Place of publication: Publisher; Date of publication – year and month if 
applicable. Total number of pages if applicable e.g. 24 pages. Report No. 
(if applicable).

• Electronic Material: Author. Title of publication [type of medium – Internet]. 
Place of publication (if available): Publisher (if available); Date of publication 
– year, month and day (supply year if month and day are not 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 accordance with the system used by the Islamic 
encyclopedia. 

8. When the article is accepted for publication, the authors or the principal 
author on behalf of all authors should sign on the transfer of all copy rights 
related to the article to the Deanship Graduate studies and Scientific 
Research, Al-Ahliyya Amman University.

9. The Editorial Board reserves all rights to make stylistic and/or grammatical 
changes.



10. The Editorial Board’s decisions regarding suitability for publication are 
final. The Board reserves the right not to justify these decisions.

11. If the author chooses to withdraw his/her article after it has been 
assessed, he/she shall reimburse Al-Balqa with the cost of reviewing the 
paper.

12. The main author will be sent one copy of the issue in which the work 
appears, in addition to 10 off-prints for all authors free of charge. The 
author(s) can get extra copies from the journal’s website.

Submission Preparation Checklist
 As part of the submission process, authors are required to check off their
 submission›s compliance with all of the following items, and submissions
may be returned to authors that do not adhere to these   guidelines

1. The submission has not been previously published, nor is it before another 
journal for consideration. 

2. The submission file is in Microsoft Word document file format.
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in the Author Guidelines.
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مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة عمان جامعة األهلية

تعريف بالمجلة
مجلة البلقاء للبحوث والدراسات »سلسلة العلوم االجتماعية واإلنسانية« مجلة علمية محكمة نصف سنوية، 
تصدر عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عمان األهلية، بواقع عددين في السنة، وُتعنى 
واإلنجليزية. العربية  باللغتين  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مختلف  في  األصيلة  العلمية  البحوث  بنشر 

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

واإلنسانية. االجتماعية  العلوم  مجال  في  وعالميًا  إقليميًا  و  محليًا  العلم  وطلبة  الباحثين  حاجة  تلبية   .2
3. إثراء المكتبة المحلية والعربية في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.

تعليمات الباحث:
Albalqa@ammanu.edu. 1- تسلم نسخة الكترونية من البحث عن طريق البريد االلكتروني للمجلة

 .docx أو بصيغة doc بصيغة Microsoft Word تحت برنامج jo

عدد  يزيد  أال  شريطة  األسطر  بين  مزدوجة  بمسافات  الحاسوب  بواسطة  المخطوط  ُيطبع   -2
العربية  باللغتين  ثالثية  الباحثين  أسماء  وتكتب  كلمة(،   8000 )وبواقع  صفحة   35 على  صفحاته 
 Simplified خط  بحجم)13(  العلمية،  ورتبهم  الحالية  وظائفهم  عناوين  تذكر  كما  واإلنجليزية، 
 Times New Roman خط    )12( وبحجم  العربية  باللغة  المطبوعة  للبحوث   Arabic
.)14( وبحجم  غامق  بخط  الرئيسة  العناوين  وتكون  اإلنجليزية.  باللغة  المطبوعة  للبحوث 

اهميتها،  حسب  البحث  اجزاء  لتقسيم  البحث  داخل  تستخدم  والفرعية:  الرئيسية  العناوين   -3
الدالة،  الكلمات  الملخص،  البحث،  عنوان  الرئيسية:  العناوين  وتشمل  منطقي،  وبتسلسل 
Bold  14 الحرف  حجم  المراجع.  اإلستنتاج،  الشرح،  النتائج،  التجربة،  اجراءات  المقدمة، 

4- يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية، على أال تزيد كلمات الملخص عن )150( 
كلمة.

.)Keywords( 5- تكتب بعد الملخص الكلمات الدالة للبحث

بعناوين،  وتزود  المخطوط،  في  ورودها  حسب  ترقم  و  المتن  داخل  واألشكال  الجداول  تطبع   -6
المخطوط. أجزاء  كل  في   )…1,2,3( العربية  األرقام  وتستخدم  بالتسلسل،  منها  كل  إلى  ويشار 

المصطلح  إلى  فيشار  المتن،  في  الحواشي  تستعمل طريقة  التوضيح  يتطلب  أو مصطلح  كلمة  لتفسير   -7
باألرقام، ويبين في نهاية البحث.

8- المصادر والمراجع في نهاية البحث:
ترد المصادر والمراجع العربية أواًل، 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، 



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

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

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

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

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.  وُيْكَتب عنوان الرسالة 
بين عالمتي تنصيص هكذا.

في  والرياضة  الشباب  وزارة  إداريي  لدى  التنظيمي  الصراع  »إدارة   ،)2003( مروان.  وشاحي، 
فلسطين«، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 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.

9- عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى عمادة الدراسات العليا والبحث 
العلمي بجامعة عمان االهلية.

10-  لهيئة التحرير الحق بإجراء اية تعديالت من حيث نوع الحرف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغويًا بما 
يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا.

األسباب.  ابداء  بعدم  بحقها  االحتفاظ  مع  نهائي  قرار  الرفض  أو  بالقبول  التحرير  هيئة  قرار   -11



12-  يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على اجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته 
في عدم متابعة اجراءات التقويم.

13-  يزود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلضافة الى 10 نسخ من المستالت ويمكن 
الحصول علي المزيد من النسخ إلكترونيًا من موقع المجلة.

قائمة االعداد لتقديم البحث
البنود  لجميع  امتثلت  قد  أبحاثهم  أن  من  التأكد  المؤلفين  على  البحث،  تقديم  عملية  من  كجزء 
التوجيهية. المبادئ  هذه  تستوفي  لم  حال  في  مؤلفيها  الى  األبحاث  إعادة  سيتم  حيث  التالية، 

1. لم تنشر الورقة العلمية مسبقًا ولم تقدم أيضًا إلى النشر في أي مجلة.
Microsoft Word 2. أن تكون الورقة العلمية المقدمة على صيغة

3. يلتزم البحث بالمتطلبات الشكلية والمرجعية الموضحة في تعليمات الباحث
4. يجب وضع عنوان البحث وأسماء وعناوين الباحثين في صفحة منفصلة.

إشعار حقوق الطبع والنشر
تملك المجلة حقوق الملكية الفكرية لكل بحث يتم نشره فيها. وعلى المؤلف )المؤلفين( الحصول على موافقة 

رئيس التحرير المسؤول ألية استخدامات أخرى لهذا البحث.

تكون المراسالت على العنوان اآلتي:
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
رئيس هيئة تحرير »مجلة البلقاء«

جامعة عمان األهلية
هاتف: 3500211 – 5 )962(+

فرعي:  2552/ 2269 
الرمز البريدي: 19328  

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
Albalqa@ammanu.edu.jo  :البريد اإللكتروني





البلقاء للبحوث والدراسات
) سلسلة العلوم االجتماعية واإلنسانية (

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة عمان األهلية

قسيمة اشتراك

أرجو قبول اشتراكي في مجلة البلقاء

لمدة سنة واحدة ابتداء من : ..............................................................

االسم : ......................................................................................

العنوان : ....................................................................................

....................................................................................           

عدد النسخ المطلوبة : .....................................................................

قيمة االشتراك : ............................................................................

طريقة الدفع :             شيك             حوالة بنكية             حوالة بريدية

)رقم : .................................... تاريخ : ........................................(

)التوقيع :................................التاريخ : ........................................(

أ - داخل المملكة:
لألفراد : خمسة دنانير أردنية.

للمؤسسات : عشرة دنانير أردنية.
ب - خارج المملكة:

لألفراد : عشرة دنانير أو مايعادلها.
للمؤسسات : خمسة عشر دينارًا أو مايعادلها.





ات
وي

حت
الم

تداخل الذاتّي باإلبداعّي في روايات جبرا إبراهيم جبرا

مدى مساهمـة أعضـاء الهيئـة التدريسـية في الجامعـات األردنيـة في تفعيـل
خدمة المجتمع المحلي لغايات تحقيق الجودة الشاملة 

المؤجر في مواجهة المستأجر في القانون االردني

المونودراما في المسرح األردني
عزيزة  عن  و»البحث  جيم«،  الممثلة  دفن  »ليلة  مسرحيتي:  في  قراءة 

سليمان«

فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى مهارات التواصل في خفض التوتروتحسين
الشعور باألمن النفسي لدى طلبة المرحلة الثانوية

أثر استخـدام أسلــوب حـل المشكـالت فـي اكـتسـاب طلبـة السنــة األولـى فـي
جامعة عمان األهلية لمهارات التفكير اإلبداعي  والتحصيل  في مساق اإلنسان

والبيئة

د.بهاء بن نوار

د.سوسن بدرخان

د. ابراهيم محيسن

د. صبحة أحمد علقم

د. إبراهيم معالي

د. ختام العناتي
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