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  محتويات العدد
  

اريتين الخصائص النوعية والثقافية للخطاب الدعائي في التحليل المقارن: دراسة حالة للعالمتين التج  
  "كارت نوار" و "بن العميد"

  بتول المحيسن، رومويالد كونييه

139- 150  

  النبّوة واألُّميّة: مفهوم كلمة "اُمّي" في القرآن الكريم  
مالك زريقات، عقاب الشواشرة، مروان الجراح  

151- 165  

  جلونلطاهر بن  )طفل الرمال(: دراسة نقدية لترجمة صورة الذات عند  الكاتب والمترجم  

 رانيا أحمد

167-183  

  )اسمي سلمى(الترويج األدبي في رواية فاديا فقير   

  أيمن ياسين، سالي كرمي

185-203  

وأدواته في بيئة تدريس اللغة  مدى استخدام معلمي اللغة اإلنجليزية الستراتيجيات التقييم الحديثة  
  اإلنجليزية كلغة أجنبية

  هبة الزريق، أمل الناطور، ديما حجازي

205-223  

  السرد في النص المسرحي: وساطة سردية  

  بشار سامي يشوع

225-242  

  استراتيجيات القراءة ما وراء المعرفية عند متعلمي اللغة اإلنجليزية والفرنسية  

  ، محمد البطانيةبتول المحيسن، ريم ابراهيم الربضي

243-262 

  إلنجليزيةمصطلحات الكمبيوتر واإلنترنت ودورها في إثراء المعاجم ا  

  أحمد حيدر، رياض حسين

263-627 

  

 





  

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

 الكترونيــًا بالمواصـفات التاليــة:  قـدم البحــوثُ ُت منفصــلتين  ســم ويقـدم الباحــث ملخصــين لبحثـه فــي ورقتــين   2.5 وهــامشزدوجـة  بفراغــات م

   .كلمة لكل منهما 150ال يزيد على  نجليزية في ماإلباى خرإحداهما بالعربية، واأل

  

مرَفَقـًة برسـالة تغطيـة مـن ِقبـل الباحـث المسـؤول عـن جميـع المراسـالت إلـى             االلكترونـي  المجلة بريدعلى  الكترونيةُترسل نسخة أصلية 
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 :يتبع في توثيق البحث 

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

ٍة أخـرى.  يشكُِّل تقديم مخطوِط البحـث للمجلـة اعترافـًا صـريحًا مـن البـاحثين بـأن مخطـوَط البحـِث لـم يْنشـر ولـم يَقـدم للنشـر فـي أيـة جهـ                 
ى نْقل حقوق الطبع لُتصبح ملكًا لجامعة اليرموك قبل الموافقة على نشر المخطوط . ويقـوم رئـيس   نموذج يُنص عل ءويشترُط على الباحثين مَل

ل المنشـورِة فـي المجّلـِة    التحرير بتزويِد الباحثين بنموذج نقل حقوق الطبع مع النسخِة المرسَلِة للتنقيح، ويمنع إعادُة إنتاج أي جزٍء مـن األعمـا  
  .يĿ مسبق من رئيس التحريردون إذن َخطِّ
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ليا، عن عمادة البحث العلمي والدراسات الع تصدر محّكمة متخصصة عالميةعلمية  بحوث مجلة

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

  د. يحيى عبابنةأ. 

  لي الربضييإ د.أ. 
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