
  
  
  
  
  

  

 



  
  المجلة األردنية 

  

  

   محّكمةعالمية  مجلة بحوث علمية
 

 

   هـ 1441ربيع اآلخر م / 2019)،  كانون األول 3)،  العدد (11المجلد ( 

  

  محتویات العدد
  

   تحلیل خطابّي للتناوب اللغوّي بین اللغة العربّیة واللغة الفرنسّیة في برامج  
  رأفت الروسان، كنزا مرغمي

247- 271  

  أنماط التماسك الُمعجمّي في أعمدة الّصحف األردنّیة  
، صبري الشبولأنس الحنیطي، باسل المشاقبة، محمد العمري، وائل زریق  

273- 296  

   دراسة تقابلّیة لمحددات األسماء ومقابالتها في الفرنسّیة والعربّیة  

  محمود سعادة

297-319  

  دراسة حالة ألزفة :الفلكلوریة األردنیةألغاني أ ترجمة في كمشكلَة الترابط عدم  

  بكري العزام، عالء الدین خرابشة، ماجد القرعان

321-339  

  مجازّیة عن األلم في األردن من منظور علم اللغویات المعرفّيالتعبیرات ال  
  مرام العبداهللا

341-360  

  في فرنسا )المذكرات(تمثیل شخصیة الفالح في روایة   

  لیث إبراهیم

361-369  

  الرجال قادة التغییر اللغوي: حالة مجتمع تلمسان  

  خدیجة حمودي، حسین عبیدات

371-384  

  ترونّیة ومفردات اللغة االنجلیزّیة: دراسة تجریبّیةالخریطة الذهنّیة االلك  

  سمر الشدیفات، فواز العبد الحق، دینا الجمل

385-402  

 

  

 





  جراءاتهإقواعد النشر و

  في اجراءات نشر اي بحث يجب ان تتوفر فيهللسير 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.   

  تقديم مخطوط البحث

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

  فواز محمد العبد الحقأ.د.  
  للغات الحديثة وآدابهارئيس التحرير، المجلة األردنية 

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  ، األردنربدإ، جامعة اليرموك

  3638: يفرع   009622711111هاتف : 
  009627211121 فاكس :
  :jjmll@yu.edu.jo لكتروني إبريد 

  التوثيق
 :يتبع في توثيق البحث 

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

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

  حقوق الطبع
بـاحثين بـأن مخطـوَط البحـِث لـم يْنشــر ولـم يَقـدم للنشـر فـي أيـة جهـٍة أخــرى.            يشـكُِّل تقـديم مخطـوِط البحـث للمجلـة اعترافـًا صــريحًا مـن ال       

نموذج يُنص على نْقل حقوق الطبع لُتصبح ملكًا لجامعة اليرموك قبل الموافقة علـى نشـر المخطـوط . ويقـوم رئـيس       ءويشترُط على الباحثين مَل
حقوق نقل المنشـورِة فـي المجّلـِة         التحرير بتزويِد الباحثين بنموذج جـزٍء مـن األعمـال أي إعادُة إنتـاج منعَلِة للتنقيح، ويسرمع النسخِة الم الطبع

  .دون إذن َخطِّي مسبق من رئيس التحرير

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  
  

  جامعة الیرموك  المملكة األردنیة الهاشمیة  
  األردن - إربد                                                                                                             

  
 

    

  

  
  

  
  املجلة األردنية 

 
 محّكمة متخصصة عاملية علمية بحوث مجلة

  تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي
    

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ 1441م / ربيع اآلخر 2019)،  كانون األول 3)،  العدد (11المجلد (
  
  



 
  المجلة األردنية 

  
  

   مةمحّكعالمية  علمية بحوث مجلة
 

 

   هـ 1441م / ربيع اآلخر 2019)،  كانون األول 3)،  العدد (11المجلد ( 

لدراسات العليا، عن عمادة البحث العلمي وا تصدر محّكمة متخصصة عالميةعلمية  بحوث مجلة: للغات الحديثة وآدابهااملجلة األردنية 

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلميواإلبتكار /  بدعم من صندوق دعم البحث العلميو جامعة اليرموك، إربد، األردن،
  

  : رئيس التحرير

   فواز محمد العبد الحقأ.د.   
Jjmll@yu.edu.jo  

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

  : هيئة التحرير
  أ.د. محمود الشرعة

             alshetawi_m@ju.edu.jo 
  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، الجامعة األردنية، عمان، االردن.

  أ.د. ظافر الصرايرة
tsaraira@yahoo.com   

  ، االردن.الكرك رئيس جامعة مؤتة،

  ماجد القرعانأ.د. 
majidhq@yahoo.com   
  .، األردنالزرقاء، الجامعة الهاشيمة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها،

  عبد الرحمن أبو ملحمأ.د. 
abumelhim@hotmail.com   

، كلية اربد الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقيةقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، 
  .، األردنإربد

  غالب الربابعةأ.د. 
ghalebrababah@gmail.com   

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

  رشيد الجراحأ.د. 
rsaljarrah@yahoo.com 

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

  أ.د. لمياء حماد
lkhammad@yu.edu.jo 

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

  وفاء أبو حطبأ.د. 
wafatab@gmail.com   

  ، األردن.الزرقاء، الزرقاءم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة قس
  

   

   يوسف بدرأ.د.  :للغة اإلنجليزيةوي ـــــــاملحرر اللغ

  يحيى عبابنة .د.أ :املحرر اللغـــــــوي للغة العربية

  يلي الربضيإ د.أ. :املحرر اللغـــــــوي للغة الفرنسية

  محمد عبابنةد.  :ةاملحرر اللغـــــــوي للغة االسباني

  ةالعثامنبشير محمد  :سكرتري التحرير
  ةالعثامن بشير محمد  :راجـــــتنضيد وإخ

  البحوث إلى العنوان التالي: ترسل
  الحق فواز محمد العبداألستاذ الدكتور 

  للغات الحديثة وآدابهارئيس تحرير المجلة األردنية 

  رموكة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليعماد
  األردن -إربد

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

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

 



                          


