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 للغات الحدیثة وآدابھا





  جراءاتهإقواعد النشر و

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

 منفصــلتين  ســم ويقــدم الباحــث ملخصــين لبحثــه فــي ورقتــين 2.5 وهــامشزدوجــة بفراغــات ُم الكترونيــًا بالمواصــفات التاليــة: قــدم البحــوُثُت
   .كلمة لكل منهما 150ال يزيد على  نجليزية في ماإلباى خرإحداهما بالعربية، واأل

  مخطوط البحث تقديم

ل نســخة أصــلية  ــى  الكترونيــةُترســ ــة بريــدعل ــل الباحــث المســؤول عــن ج االلكترونــي المجل ــًة برســالة تغطيــة مــن ِقَب ميــع المراســالت إلــى ُمْرَفَق
  رئيس التحرير:

  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) 

  
  حقوق الطبع

ــ ــدَّم للنشــر فــي أيــة ِجَه ر ولــم ُيَق ــأّن مخطــوَط البحــِث لــم ُيْنشــَ ــاحثين ب ــًا صــريحًا مــن الب ــدُيم مخطــوِط البحــث للمجلــة اعتراف كُِّل تق ٍة أخــرى. ُيشــَ
نمـوذٍج َيـُنصُّ علـى نْقـلِ حقـوِق الطبـِع لُتصـبَح ملكـًا لجامعـة اليرمـوك قبـل الموافقـة علـى نشـر المخطـوط . ويقـوُم رئـيُس  ءُيشترُط على البـاحثين مـَلو

َلِة للتنقـيح، وُيمنــُع إعــادُة إنتــاِج أيِّ جــزٍء مـن  األعمــاِل المنشــورِة فــي المجّلــِة التحريـر بتزويــِد البــاحثين بنمــوذِج نقــلِ حقـوِق الطبــِع مــع النســخِة الُمْرســ
  .دون إذٍن َخطِّي ُمْسَبٍق من رئيس التحرير

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  
  

  جامعة الیرموك  المملكة األردنیة الھاشمیة  
  األردن - إربد                                                                                                             

  
 

    

  

  
  

  
  المجلة األردنية 

  للغات الحديثة وآدابها
 محّكمة متخصصة عالمية علمية بحوث مجلة

  تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي
    

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ 1442 صفرم / 2020 أيلول)،  3()،  العدد 12المجلد (
  
  



 
  المجلة األردنية 

  
  

   مةمحّكعالمية  علمية بحوث مجلة
 

 

   هـ 1442 صفرم / 2020 أيلول)،  3)،  العدد (12المجلد ( 

عن عمادة البحث العلمي والدراسات  تصدر محّكمة متخصصة عالميةعلمية  بحوث مجلة: للغات الحديثة وآدابهاالمجلة األردنية 

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

  رئيس التحرير: 

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

 األردن. ربد،إ ،جامعة اليرموك نجليزية وآدابها،قسم اللغة اإل
  معة الهاشمية، الزرقاء، األردن.العنوان الحالي: رئيس الجا

  هيئة التحرير: 

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

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

  أ.د. ظافر الصرايرة
tsaraira@yahoo.com  

  االردن. ،نعما ،وضمان جودتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليرئيس 

  ماجد القرعانأ.د. 
majidhq@yahoo.com   

  .، األردنالزرقاء، الجامعة الهاشيمةقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، 

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

، جامعة البلقاء التطبيقية كلية اربد الجامعية،قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، 
  .، األردنإربد

  غالب الربابعة أ.د.
ghalebrababah@gmail.com   

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

  رشيد الجراحأ.د. 
rsaljarrah@yahoo.com 

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

  أ.د. لمياء حّماد
lkhammad@yu.edu.jo 

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

  وفاء أبو حطبأ.د. 
wafatab@gmail.com   

  ، األردن.الزرقاء، الزرقاءقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة 
  

   

   يوسف بدرأ.د.  :للغة اإلنجليزيةوي ـــــــالمحرر اللغ

  د. يحيى عبابنةأ. :المحرر اللغـــــــوي للغة العربية

  يلي الربضيإ د.أ. :لغـــــــوي للغة الفرنسيةالمحرر ال

  د. محمد عبابنة :المحرر اللغـــــــوي للغة االسبانية

  ةالعثامنبشير محمد  :سكرتير التحرير
  ةالعثامن بشير محمد  :راجـــــتنضيد وإخ

  البحوث إلى العنوان التالي: ترسل
  الحق فواز محمد العبداألستاذ الدكتور 

  للغات الحديثة وآدابهااألردنية  رئيس تحرير المجلة

  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 

 للغات الحدیثة وآدابھا



                          


