
 
  



  
  المجلة األردنية 

  

  

   محّكمةعالمية  مجلة بحوث علمية
 

 

   هـ 1440 محرمم / 2018 أيلول)،  2)،  العدد (10المجلد ( 

  

  محتویات العدد
  

   اإلمكانیات الداللیة القصوى للمجازات(االستعارات) بوصفها أدوات رابطة في عناوین الصحف  
  عماد عوض، دلو أحمد أبو

95- 113  

تطویر األداء الكالمي للطالب باستخدام النموذج النفسي واالجتماعي والثقافي بناًء على التحفیز   
  الدینامیكي غیر الخطي

  أكبر بهاري

115- 135  

   هل یعدُّ فعل الموت الرحیم من أفعال القتل؟  

  أیمن الصمادي

137- 144  

  ة العربیة األم في محاضرات األدب اإلسبانياتجاهات الطلبة في استعمال اللغ  

  رایا الكاللدة، طارق هاشم ،أحالم صبیحات، حسین الدویري

145- 160  

  )ملكة الرمل( مة الحرب عبر الثقافات في روایة هیلین بندكتاالستجابة لتجربة صد
  أوفى الدوري، محمود الشرعة

161- 176  

  حالة اللهجتین المزابیة والقبائلیة البربریتین التغیر والثبات اللغوي في الجزائر: دراسة

  رأفت الروسان، لطیفة ابریر

177- 198  

 

  
  
  
  
  
  

  

 





  جراءاتهإقواعد النشر و

 للسير في اجراءات نشر اي بحث يجب ان تتوفر فيه وأن ال يكون قد قدم للنشر لدى اية جهة اخرىليمة، األصالة والمنهجية الس. 

 قــدم البحــوُثُت   ســم ويقــدم الباحــث ملخصــين لبحثــه فــي ورقتــين  2.5 وهــامشزدوجــة فــي أربــع نســخ مطبوعــة علــى وجــه واحــد بفراغــات م 
 كلمة لكل منهما.  150ال يزيد على  نجليزية في ماإلباى خرمنفصلتين إحداهما بالعربية، واأل

 ة ورقيةًا على نسَخمطبوع هربعد الموافقة على نِش قدم البحُثي.   

  وط البحثتقديم مخط

ــًة برســالة تغطيــة مــن ِقبــل الباحــث    ورقيــًا أو الكترونيــًا علــى ايميــل المجلــة  ُترســل نســخة أصــلية وثــالث نســخ مــن مخطــوط البحــث   مرَفَق
  المسؤول عن جميع المراسالت إلى رئيس التحرير:

  محمد خالد العجلونيأ.د.  
  للغات الحديثة وآدابهارئيس التحرير، المجلة األردنية 

  ة البحث العلمي والدراسات العلياعماد
  ، األردنربدإ، جامعة اليرموك

  3638: يفرع   009622711111هاتف : 
  009627211121 فاكس :
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  التوثيق
 :يتبع في توثيق البحث 

(The Chicago Manual of  Style Online: Chicago – Style Citation Quick Guide) 

  ت  املستال
وعشرة مستالتة منها له في المجلة نسَخ شر بحٌثعطى من يُني.  

  حقوق الطبع
ٍة أخــرى. يشـكُِّل تقـديم مخطـوِط البحـث للمجلـة اعترافـًا صــريحًا مـن البـاحثين بـأن مخطـوَط البحـِث لـم يْنشــر ولـم يَقـدم للنشـر فـي أيـة جهـ                  

ل حقوق الطبع لُتصبح ملكًا لجامعة اليرموك قبل الموافقة علـى نشـر المخطـوط . ويقـوم رئـيس      نموذج يُنص على نْق ءويشترُط على الباحثين مَل
ل المنشـورِة فـي المجّلـِة    التحرير بتزويِد الباحثين بنموذج نقل حقوق الطبع مع النسخِة المرسَلِة للتنقيح، ويمنع إعادُة إنتـاج أي جـزٍء مـن األعمـا    

َخطِّي من رئيس التحرير دون إذن قبسم.  
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