
 
  



  
  المجلة األردنية 

  

  

   محّكمةعالمية  مجلة بحوث علمية
 

 

   هـ 1440 ربيع اآلخرم / 2018 كانون األول)،  3)،  العدد (10المجلد ( 

  

  محتویات العدد
  

   لجون جاردنر )جرندل(الالبطل كناقد في روایة   
  مفیدة زایدي، سمیرة الخوالدة

199- 214  

  رودابه وسودابه، المرأة البیضاء والمرأة السوداء في الشاهنامة  
  رضا ورزشي، لیال عرفانیان قونسولي

215- 228  

   تـبني شكسبیر من قبل المعاصرین من الشعراء العرب االمریكان: نهجان من التفاعل الثقافي  

  أروى الدوري، محمود الشتیوي

229- 242  

  ىالحذف واللغة العربیة الفصح  

  محمود كناكري

261- 271  

 

  
  
  
  
  
  

  

 





  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 :
  jjmll@yu.edu.joلكتروني : إبريد 

  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.  

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  
  

  جامعة الیرموك  األردنیة الهاشمیةالمملكة   
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  املجلة األردنية 

 
 محّكمة متخصصة عاملية علمية بحوث مجلة

  دعم البحث العلمي تصدر بدعم من صندوق
    

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ 1440 ربيع اآلخرم / 2018كانون األول )،  3)،  العدد (10المجلد (
  
  



 
  المجلة األردنية 

  
  

   مةمحّكعالمية  علمية بحوث مجلة
 

 

   هـ 1440 ربيع اآلخر/  م2018 كانون األول)،  3)،  العدد (10المجلد ( 

العليا، جامعة  عن عمادة البحث العلمي والدراسات تصدر محّكمةعالمية علمية  بحوث مجلة: للغات الحديثة وآدابهااملجلة األردنية 

  .بدعم من صندوق دعم البحث العلميو اليرموك، إربد، األردن،
  

  : رئيس التحرير

   محمد خالد العجلونيأ.د.   
majlouni@yahoo.com  

  األردن. ربد،إ ،جامعة اليرموك نجليزية وآدابها،قسم اللغة اإل

  هيئة التحرير: 
  أ.د. محمد الشرفات

mshorafat@yu.edu.jo 
  نجليزية وآدابها، جامعة اليرموك، إربد، األردن.قسم اللغة اإل

  أ.د. محمود الشرعة
             alshetawi_m@ju.edu.jo 

  .قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، الجامعة األردنية، عمان، االردن

  أ.د. رياض حسين
rhussein@ju.edu.jo  

  قسم اللغويات، الجامعة األردنية، عمان، االردن.

  أ.د. بدر دويك
drdweik@yahoo.com   

  .قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة عمان األهلية، عمان، األردن

  أ.د. محمود القضاة
mahmoudqudah58@gmail.com   

   وحدة تنسيق المواد الخدمية، جامعة األميرة سمية للعلوم 
  والتكنولوجيا، عمان، االردن.

  أ.د. محمد الخطيب
  mohalkhatib@yahoo.fr  

  ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.قسم اللغات الحديثة

  أ.د. لمياء حماد
lkhammad@yu.edu.jo 

  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

  

  
   

   يوسف بدرأ.د.  :للغة اإلنجليزيةوي ـــــــاملحرر اللغ

  يحيى عبابنة .د.أ :لغـــــــوي للغة العربيةاملحرر ال

  يلي الربضيإ د.أ. :املحرر اللغـــــــوي للغة الفرنسية

  محمد عبابنةد.  :املحرر اللغـــــــوي للغة االسبانية

  ةالعثامنبشير محمد  :سكرتري التحرير
  ةالعثامن بشير محمد  :راجـــــتنضيد وإخ

  البحوث إلى العنوان التالي: ترسل
  محمد خالد العجلونيستاذ الدكتور األ

  للغات الحديثة وآدابهارئيس تحرير المجلة األردنية 

  ة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموكعماد
  األردن -إربد

  3638 فرعي  009622711111 هاتف
Email: jjmll@yu.edu.jo  

Website: http://journals.yu.edu.jo/jjmll 

 



                          


