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 اإلنسانية إربد للبحوث والدراسات 
 

 متخصصة   مجلة علمية محّكمة
 لية  في جامعة إربد األه والدراسات العليا تصدر عن عمادة البحث العلمي

 

والدراساتُتْصدُر مجلة   للبحوث  ، وتنشر أو أكثرًا يضم عددين  مجلدًا واحدًا سنوي    اإلنسانية  إربد 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية العلمية األصيلة في  البحوث  التربوية، والعلوم االقتصادية    ،المجلة  والعلوم 

مية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية . كما تنشر المراجعات العلواإلدارية، وعلوم الشريعة والقانون 
 .في تلك المجاالت المختصرة

 قواعد النشر في المجلة 
 

واإلحاطة    -1 الجدة  حيث  من  العلمي  البحث  شروط  للنشر  المقدم  البحث  في  تتوافر  أن  يجب 
العربية واإلنجليزية. ويجب أال ي اللغتين  زيد عدد  واالستقصاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبًا بإحدى 

عن   البحث  صفحةصفحات  والجداول ثالثين  والمراجع  والرسومات  األشكال  ذلك  في  بما   ،
 والمالحق.  

الباحث أن يتعهد    -2 أية مجلة أخرى، وعلى  للنشر في  م  أو قد  يشترط في البحث أال  يكون قد نشر 
 ًا عند تقديمه البحث.بذلك خطي  

والدراساتسبقًا في مجلة  ال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور م   -3 للبحوث  أو    اإلنسانية  إربد 
نشر ملخص عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد مرور ستة أشهر على نشره، وبموافقة خطية 

 من رئيس التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
ها في أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها تحتفظ المجلة بحق   -4

 في النشر. 
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على     -5 أنفقت  التي  النفقات  جميع  بدفع  ملزم  فهو  التحكيم  إلى  إرساله  بعد  بحثه  الباحث  استرد  إذا 
 تحكيم البحث. 

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلض   -6 افة إلى  خمس يزو 
 عشرة مستلة مجانية من بحثه.

باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت    A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق بحجم     -7
للكتابة العربية، وتكون   14للكتابة اإلنجليزية و    12وحرف تايمز نيو رومان، بحيث يكون البنط  

ب الهوامش  وتكون  األسطر،  بين  مزدوجة  الباحث    2.5عرض   المسافات  يقدم  أن  ويجب  سم.  
 ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أو قرص مدمج(.

ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق    -  8
بالحبر األس  (tracing paper)شفافة   ود، وتوضع في وفي صفحات منفصلة، وترسم أو تطبع 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة.  يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامالً   - 9

الباحث أن ال يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامل    -  10 يجب على 
.  وذلك ليبقى االسم عنوانه مفصالً ووظيفته الحالية ورتبته العلمية واسم المؤسسة التي يعمل فيها و 

 من أجل التحكيم. مجهوالً 
على الباحث أن يكتب ملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية، على  -11

الملخص عن   دالة ال تزيد عن سبع    150أال يزيد عدد كلمات  الملخص كلمات  كلمة.  وتلي 
 تعر ف بنواحي البحث الرئيسة. 
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أحد  ي  -12 واستعمال  المعرفي  البحث  حقل  في  المستخدم  العلمي  المنهج  اتباع  الباحث  على  جب 
(أو MLAاألساليب التالية في االستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة المراجع: أسلوب إم إل أي)

سابع االصدار ال  (APA(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي أي)Chicagoأسلوب شيكاجو )
( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي CSEسلوب سي إس إي )االجتماعية، أو أفي العلوم 

(AIP .في العلوم التطبيقية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت ) 
يجب كتابة عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبية. أما إذا كانت عربية فيوضع  - 13

 تحتها خط. 
أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  حث مصادر ومراجع  إذا استخدم البا  -14

 بالمصادر والمراجع العربية.
 $( عند قبول البحث.100تدفع رسوم نشر مقدارها ) -15
 ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى:   -15

 

 والدراسات العليا   البحث العلمي   عمادة  
 ، األردن 21110، إربد  2600ألهلية ، ص.ب جامعة إربد ا

 212 فرعي 7056682هاتف 
E-mail: dsrdsr2000@gmail.com 

E-mail: ij@inu.edu.jo 

E-mail: dsr@inu.edu.jo  
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 إربد للبحوث والدراسات 

 مجلة علمّية محّكمة 
 تصدر عن جامعة إربد األهلية 

 قسيمـــة اشتــــراك
 :  دراساتإربد للبحوث وال  أرجو قبول اشتراكي في مجلة

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

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

 حوالة بريدية    حوالة بنكية     شيك   طريقة الدفـع:  
 ............  تاريخ:.....................................( ................)رقــم: .

 )التوقيع: .............................. التاريخ:.....................................( 
 داخل المملكة: -أ

 لألفــراد: خمسة دنانير أردنية. 
 للمؤسسات: عشرة دنانير أردنية.

 خارج المملكة:-ب
 دنانير أو ما يعادلها.لألفــراد: عشرة 

 للمؤسسات: خمسة عشر دينارًا أو ما يعادلها. 
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 ات ــــويـــالمحت
 

 

 رقم الصفحة  اسم الباحث  عنوان البحث 
 

 
  

   لدى الحياة  بجودة  وعالقتها  النفسية  الحصانة  مستوى 
 .عينة من الشباب الكويتي

 44-1 د. تغريد الرفاعي  
  هـ( حياته وما  718الشيخ تقي الدين بن تّمام الحنبلي)ت

 بقي من شعره 
 84 - 45 د. رائد عبد الرحيم  

   فاعلية العالج المرتكز على االنفعاالت في خفض مستوى
 القلق االجتماعي لدى عينة من المراهقات 

 عال عماد أبو اللوم 
 128-85 د. منار بني مصطفى 

   مستوى الوعي ما وراء المعرفي وعالقته بحل المشكالت
  لدى طالب الصف العاشر

 . عبدهللا الحوري  د 
 170-129 أ.د. شادية التل 

   البنك ممارسة  تمويل  مدى  في  الدولي  اإلسالمي  العربي 
العاملين   نظر  وجهة  من  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

  .فيه "دراسة حالة إقليم الشمال

 د. عماد رفيق بركات  
 بني عيسى د. محمد 

 اجدة أحمد رواشدة س 
 والء جمال األسعد 

171-204 

   أم( الواقعُة في سياِق االستفهاِم دراسٌة في كتاِب )معاني(
 .القرآِن( للفراءِ 

 
 238-205 ادي محمد الغول ش 

   وصفيَّة رؤية  الغربيِّ  األدبيِّ  النَّقد  في  الِبنيويَّة  أنماط 
 .نقديَّة

 المثنى العساسفة   
 270-239 عدنان علي الشريم 

   العربية للمرحلة  صعوبات التدريس عن بعد لمنهاج اللغة
االبتدائية أثناء جائحة كورونا في دولة الكويت من وجهة  

 .نظر أولياء األمور

 
 309-271 دالل خليل القطان الفواز 

 


