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هي مجلة علمية محكمة تصدر عن  :مجلة جامعة عمان العربية للبحوث 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية في ثالث 

نصف سنوية ، وهي: سالسل متخصصة في الحقول اآلتية: العلوم اإلدارية
بواقع تصدر ربع سنوي  بواقع عددين سنوًيا، والعلوم التربوية والنفسيةتصدر 

نصف سنوية ة العلوم القانونية ل، وسلسوعلم القانون  أربعة أعداد سنوًيا،
ة يلبنشر البحوث العلمية األصالمجلة تعنى ، عددين سنوًيابواقع تصدر و 

 ا لشروط النشر اآلتية:وفقً  باللغتين العربية واالنجليزيةللباحثين 

والمنهجية العلمية  االصالة التي تتوافر فيهانشر البحوث العلمية  .1
 ة.السليم

صاحبها بعدم ، وأن يتعهد جهة أخرىأال تكون البحوث قد نشرت في  .2
 .إرسالها إلى أي جهة

 .تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية .3
صياغة أجزاء من تطلب حذف أو اختزال أو إعادة  أنللجنة التحكيم  .4

 .البحث
 ة.تقبل مراجعات الكتب القيمة والمقاالت العلمية المختصر  .5

المجلة الموجود على موقع الجامعة/ المجالت من خالل رابط البحث يقدم 
 :اآلتيةالفنية بالمواصفات ( /https://aaujournal.aau.edu.jo) العلمية

 
  

https://aaujournal.aau.edu.jo/
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 الهوامش: أ. 
 سم، األيمن( 2.5) سم، السفلي( 2) العلوي تكون الهوامش كما يأتي: 

 .سم( 2.5ر )سم، األيس (3.5)
 العنوان: ب.

ويجب ، Bold (16) حجموب Time New Romanيكتب عنوان البحث بخط 
 عن محتوى البحث. اومعّبرً  اأن يكون العنوان دقيقً 

 :حجم الخط ج.
(12 pt )Time New Roman للنصوص العربية(10، و pt )Time New Roman 

 .Boldتكون العناوين الرئيسة ، و للنصوص اإلنجليزية

 الملخصات: د.
 بما ال يزيد علىو باللغتين العربية واإلنجليزية،  يرفق مع البحث ملخصان

كلمات ( 6عن )ويرفق مع البحث ما ال يزيد كما ا، كلمة لكل منهم (200)
 مفتاحية دالة خاصة به، وتكون باللغتين العربية واإلنجليزية.

 عدد الصفحات: ه.
ال والرسوم والمالحق أال تزيد عدد صفحات البحث بما فيها األشكيجب 
، كما يجب كلمة( 8000) صفحة، وأال يتجاوز عدد الكلمات( 20) على
 وعنوانهإن وجدت( ) العلمية ورتبته يحتوي البحث على اسم الباحثأن 

 .ل بهايعمواسم جهة العمل التي ، لكترونيإلاو البريدي 
( دنانير عن كل صفحة زيادة بعد قبول البحث بحد 5يدفع الباحث ) و.

 ( صفحات.5أقصى )
 التوثيق: .ز

 اإلصدار األحدث: (APA) تعتمد المجلة للنشر العلمي نظام
 في دورية: إذا كان المرجع بحثا   •

باسم العائلة  ايتم التوثيق كما يأتي: اسم الباحث )الباحثين( بدءً 
، اسم الدورية )خط مائل(، رقم المجلد، "عنوان البحث")سنة النشر(، 

 الصفحات.رقم العدد، أرقام 
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 :اإذا كان المرجع كتاب   • 

، عنوان ، )سنة النشر(باسم العائلة ابدءً )المؤلفين(  اسم المؤلف
 اسم الناشر.(، بخط مائل) الكتاب

 إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: •

باسم  اطروحة بدءً األأو  اسم صاحب الرسالة :يأتييتم التوثيق كما 
يذكر رسالة ماجستير أو "، عنوان الرسالة" ،)سنة النشر( العائلة

 ، السنة.، اسم الجامعة(بخط مائل)دكتوراه 

 ذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية:إ •

ر ، عنوان التقري)السنة( يكتب اسم الجهة :يأتييتم التوثيق كما 
 المدينة، أرقام الصفحات.(، بخط مائل)

 وقائع المؤتمر: •

باسم العائلة، ا بدءً )الباحثين(  اسم الباحث :يأتييتم التوثيق كما 
اسم المؤتمر، رقم المجلد، أرقام )بخط مائل(،  عنوان البحث

 سنة النشر.الصفحات، 
 والجداول: األشكال والرسوم .ح

يراعى أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية  •
 واألسماء.والخرائط واضحة المعالم 

صفحات البحث بما فيه صفحات الرسوم والمالحق والجداول  ترقم •
 متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث. اوالهوامش أرقامً 

شكال أسفل الشكل والجداول أعلى الجدول بلون ألكون عناوين ات •
 .Boldغامق 

 التعهد: ط.

إلى رئيس  اموجهً تعهًدا  مع البحث عند تقديمه للمجلة الباحثرسل ي •
يذكر فيه:  (F121تعهد ألغراض النشر رقم )النموذج وفًقا لالتحرير 

 ةـــــى جهــــله إلــــــأن ال يرسو ره بالمجلة، ـــــــــــعنوان البحث، ورغبته في نش
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البريد و أخرى من أجل النشر، وأن يذكر فيه عنوانه البريدي كاماًل  
مناسبة، ويذكر تاريخ اتصال أخرى يراها أي وسيلة و اإللكتروني 

 سمه الثالثي مع توقيعه المعتمد.اإرساله، و 

 ا.نسخة مستله من البحث ورقيً  الباحثيعطى  •

موقع المن من عدد المجلة  إلكترونيةالحصول على نسخة يمكن  •
يمكن الحصول على نسخة ورقية من و ، كما اإللكتروني للعمادة

( 15مقابل ) عدد المجلة من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
 .ديناًرا خمسة عشر

( 20)وللمؤسسات: ، دنانير( عشرة 10)االشتراك السنوي لألفراد:  •
أو  اأمريكيً  ادوالرً ( خمسين 50)و ،داخل األردنمن عشرين ديناًرا 

 خارج األردن.من ما يعادلها 

ا أو دينارً ( مائة 100ا )قدره لرسوم للمجلةالمقدمة  األبحاثتخضع  •
 :الحساب اآلتي إلىدفع ا لغايات التحكيم تيعادله ما

Account No.:  0110/026002/9/500 

Bank Name:  ISLAMIC Arab Bank البنك العربي اإلسالمي الدولي 
The name of the beneficiary:  Amman Arab University 
Swift Code:  ARABJOAX110  
IBAN:  JO68 IIBA 1190 0000 0119 0000 0175 00 

 

مجلة جامعة عمان  العليا، وهيئة تحريرالدراسات و  البحث العلميعميد  
 ، والباحثون.العربية للبحوث

 

 (.F121تعهد ألغراض النشر رقم )النموذج  
 

 


