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 I 

 ن

 مريكية للبحوثلنشر في مجلة الجامعة العربية األتعليمات ا 

جلة
الم
ف ب

عري
 الت

مريكية للبحوث هي مجلة علمية عالمية محكمة تصدر عن عمادة البحث مجلة الجامعة العربية األ
دولي المعياري التسلسلي الرقم الخذت أجنين/ فلسطين، و -مريكية األالعلمي في الجامعة العربية 

 صيلة من داخل فلسطين وخارجها.نسانية األوتختص ببحوث العلوم الطبيعية واإل (2308-2623)
صيل باللغتين العربية واالنجليزية مع االلتزام بقواعد البحث المجلة بنشر البحث العلمي األ ىوتعن

 مريكية للبحوث هي مجلة دورية.العربية األالجامعة ن مجلة أالعلمي. حيث 
المجلة تقوم على مراجعة النظراء في حقل التخصص الدقيق وتكلف عمادة البحث العلمي اثنين  إن
محكمين النظراء لتحكيم الورقة البحثية، وبعد ورود نتائج التحكيم منهم يرد الى ثالث( من ال أو)

 التعديالت المطلوبة. إلجراءالمؤلف/ين 
 تستقبل المجلة بحوث في كافة التخصصات للعلوم االنسانية والطبيعية.

 

 دليل الباحث: مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوث 

حسب مريكية للبحوث، لنشر في مجلة الجامعة العربية األبما يتوافق وتعليمات ا بحثه الباحث مخطوط يقدم
 :التعليمات الواردة ادناه

  

جلة
للم
ت 

سال
مرا
ال

 
الموضحة  للمجلةتعليمات النشر  وفقترسل البحوث من خالل البريد االلكتروني الخاص بالمجلة 

 في هذا الدليل. 
 

 بالمجلة: الخاصالبريد االلكتروني 
aauj-srj@aauj.edu  
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 II 

 

  

وط 
شر

شر
الن

 

 :شروط النشر
 صفحة. 03ال يزيد عدد صفحات البحث عن  أن -1
ذا كانت إما إ، Simplified Arabicذا كانت لغة البحث العربية يتم استخدام خط من نوع إ -2

 .Times New Romanلغة البحث االنجليزية يستخدم خط نوع 
 من جميع االتجاهات. سم5.2عداد الصفحة بحيث يترك هوامش إ يتم  -3
 .سم 5.2سطر بمقدار مسافة التباعد بين األتكون  -4

 

  

ن 
عنوا

د ال
عدا

ا
ات
بيان

و
 

ثين
باح

ال
 

 -الخاصة بالعنوان وبيانات الباحثين: إعداد الصفحة األولىمواصفات 
 العنوان الرئيس للبحث: إعدادمواصفات  -أ

 الصفحة.يتم توسيط العنوان في  -5
 يكون نوع الخط كما ذكر بالشروط العامة اعاله. -5
 .Boldغامق  51يكون حجم الخط  -0

 كتابة اسم/اء الباحث/ين: -ب
 .ن تحت عنوان البحث متوسطًا الصفحةسماء الباحثيأيكتب  -5
 خير للباحث.يكتب االسم األول واأل -5
 غامق. 55يكون حجم الخط  -0
 .، والبريد االلكترونياسم المؤسسة، اسم الكلية، اسم القسميوضع تحت اسم الباحث  -4
 مالحظه:

 يجب وضع عالمة * بعد اسم الباحث المراسل ويوضع في الهامش كلمة باحث مراسل. (5)
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 III 

  

حث
 الب

ات
توي

مح
 

 -التالية: يتضمن البحث المحتويات  أنيجب 
والكلمات الدالة  همعلومات الباحث/ين وملخصولى تتضمن فقط عنوان البحث و األ الصفحة -5

عربية يطلب كتابة ملخص باللغة باللغة المكتوب بها البحث )في حال كتابة البحث باللغة ال
 ما في حال كتابة البحث باللغة االنجليزية فيجب اعداد ملخص بالعربية(.، أنجليزيةاإل

 النظري(. واإلطارهداف همية واألمقدمة البحث )تتضمن المشكلة واأل-5
 ت السابقة.مراجعة الدراسا-0
 فرضيات الدراسة.-4
 منهجية الدراسة.-2
 .نتائج البحث ومناقشتها-1
 التوصيات والدراسات المستقبلية.-7
 جنبية.أ لى مراجع عربية ومراجعإقائمة المراجع مصنفة -8
 االحصائيات. أوبعض الرسوم  أوالمالحق مثل االستبيان -9

 

  

رية
نص

الع
 

 تتمحور حول تالفي العنصرية: مالحظات
 .اعتبارية أو طبيعية شخصية ألي تسيء عباراتأي  المخطوط يتضمن ال أن يجب -1
 .وغيرهاواألديان  باأليدولوجيات مايتعلق في والتمييز العنصرية إلىاإلشارة  عدم -2
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 IV 

  

حث
 الب

ص
ملخ

 

 -البحث: ملخص  بإعدادالشروط المتعلقة 
بحث بعد قائمة خر صفحة بالآولى )بلغة البحث(، وفي يرد الملخص في الصفحة األ -5

 خرى وبصفحة منفردة.المراجع باللغة األ
 غامق. 55توضع كلمة ملخص بسطر مستقل بخط  -5
 مائل. عادي53بعدها يكتب الملخص بخط  -0
 أوكلمة سواء الملخص باللغة العربية  033ال يتجاوز عدد كلمات ملخص البحث  أن -4

 نجليزية.الملخص باللغة اإل
كلمات  1اه مباشرة توضع الكلمات الدالة وال تتعدى دنأبعد االنتهاء من كتابة الملخص  -2

 .53دالة وتكتب بخط مائل غامق ويكون حجم الخط 
 ينطبق على الملخصين بالعربية واالنجليزية نفس الشروط مع مراعاة نوع الخط. -1

 

  

إ
حث

 الب
متن

ة و
رعي

والف
سة 

رئي
ن ال

اوي
لعن
د ا
عدا

 

 -البحث: متنعداد إالشروط المتعلقة ب
 غامق. 54العناوين الرئيسة في البحث الواردة في بند محتويات البحث خط تكون  -5
 غامق. 55العناوين الفرعية تكون خط  -5
 عادي. 55حجم الخط لمتن مكوناته يكون   -0
 غامق. 55حجم الخط لعنوان الجدول  -4
 غامق. 55حجم الخط لعنوان الشكل  -2
 عادي. 53يكون حجم خط محتويات الجدول  -1
 عادي. 55ة المراجع يكون حجم الخط لقائم -7
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 V 

 

  

إ
اد 
عد

كال
الش

 وا
ول
جدا

ال
 

 -شكال:الجداول واألعداد إبالشروط المتعلقة 
 : اسم الجدول(.5كما يلي )جدول  اً خذ رقميأن أيكتب عنوان الجدول فوق الجدول ويجب  -5
 تسلسلية. اً خذ الجداول ارقامتأ أنيجب  -5
 يتوسط الجدول الصفحة. أنيجب  -0
 يجب ذكر رقمه. ،البحث لجدول ماعندما يشار في متن  -4
 في منتصف الصفحه.شكال و ترسم األأتدرج   -2
 اسم الشكل، المصدر(.: 5)شكل  سفلةأسفله وبشكل تسلسلي ويوضع عنوانة أيرقم الشكل  -1
 يجب ذكر مصدر الشكل. -7
 .هعندما يتم ذكر شكل ما في متن البحث يجب ذكر رقم -8
 شكال.وكذلك األ هبعديترك فراغ سطر واحد قبل بداية الجدول وكذلك  -9

 

 

  

إ
اد 
عد

ضية
ريا
ت ال

ادال
لمع

ا
 

 -الشروط المتعلقة بكتابة المعادالت:
 تسلسلية ويوضع الرقم بين قوسين كما يلي: اً تعطى المعادالت ارقام -5

Y = a + Bx  (1) 
لكتابة Word يفضل استخدام برنامج ميكروسوفت للمعادالت الموجود ضمن حزمة  -5

 المعادالت.
 .53المعادلة يكون حجم خط  -0
 للمتغيرات الداخلة فيها. وتوضيحاً  سفل المعادلة تفسيراً أيوضع  أنيجب  -4
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 VI 

  

إ
اد 
عد

جع
مرا
ة ال

ائم
ق

 

 -الشروط المتعلقة باعداد قائمة المراجع:
 تفصل المراجع العربية عن المراجع االجنبية. أنباللغة العربية يجب  اً البحث مكتوب إذا كان -5
جنبية وتكتب باللغة جليزية تدمج المراجع العربية واألباللغة االن اً البحث مكتوب إذا كان -5

 االنجليزية.
 .بتثياً أ ترتب المراجع ترتيباً  -0
 يكون قد وثق في متن البحث. أنما يدرج في قائمة المراجع يجب  -4
نما توضع قبل قائمة المراجع على ا  المالحظات في هوامش البحث و  أوعدم وضع المراجع  -2

 .Footnotesشكل 
عداد قائمة المراجع وفق اسلوب المجلة الموضح وا  تتم عملية التوثيق في متن البحث  -6

 .APAادناه والمستند الى اسلوب 
 

 

 عداد قائمة المراجعإمتن البحث و التوثيق في

 : االقتباس واإلشارة للمرجع في متن البحثأوالا 
 -القواعد الخاصة باالقتباس في متن البحث: 

 أبو) ةوبالعربي (Abu Nassar, 2011)يوضع اسم العائلة، وسنة النشر بين قوسين فمثاًل من بحث - 1
ذا كان االقتباس من كتاب يذكر رقم الصفحة مثل كتاب )5355نصار،  (، 52، ص 5338نصار،  أبو(، وا 

ذا(. 55-53، ص 5338نصار،  أبووعند اقتباس من صفحات متعددة )  :أجنبيكان كتاب  وا 
((Abu Nassar, 2008) (Abu Nasar, 2008, P15), (Abu Nasar, 2008, P 10-12 وعند.

، واسم العائلة للباحث الثاني ثم العام األولاالقتباس من بحث لباحثين فيوضع بين قوسين اسم العائلة للباحث 
 (.Daraghma and Aqel, 2011) باإلنجليزية ( أو2011مثال )دراغمه، وعقل، 

نما في متن البحث يتم استخدام  ىلإلشارة إلال يجوز استخدام الهوامش -2 المرجع الذي اقتبس منه الباحث، وا 
 ( أعاله.5اإلرشادات الواردة في نقطة رقم )
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 VII 

يوضع بجانب األول أ والثاني ب مثل )عوض،  في السنه نفسها، اند االقتباس من مرجعين لباحث نشر ع-3
 Awad, 2010a), (Awad, 2010b.)ب(. أو )5353أ(، و)عوض، 2010

وآخرون ثم سنة  ويليه في حال االستشهاد ببحث لثالث باحثين فأكثر يوضع اسم العائلة للباحث األول-4
ن ،النشر مثال: أن الباحث األول هو مهند الزغيالت، والباحث الثاني هو ماجد مجلي،  ،لزم رقم الصفحة وا 

 اإلنجليزي ( وللمرجع 5355 وآخرون، التوثيق كما يلي )الزغيالتفيتم  والباحث الثالث هو صهيب البزيرات
(Al-Ezelat et al., 2008 ) االختصار حيث أنet al.  .يعني وآخرون 
( أما لمراجع 2007؛ عوض، 5338نصار،  أبوفي حال تعدد الباحثين المقتبس منهم لنفس الفكرة )-5

 عند ذلك. 4-5ما ورد بالنقاط من (. يطبق Abu Nassar, 2008; Daraghma, 2007أجنبية )
 (.السنةحال االقتباس من إحصائيات منظمة يذكر بين قوسين )اسم المنظمة،  في-6
 

 : إعداد قائمة المراجعثانياا 
 -القواعد الخاصة بإعداد قائمة المراجع: 

  في متن البحث. فيهاتتضمن قائمة المراجع األعمال التي استشهد 
  أبتثياً ترتب المراجع ترتيبًا. 
  ًإذا كانت لغة البحث اللغة العربية يتم تقسيم المراجع إلى مراجع عربية وأجنبية وكل منها يرتب أبجديا 

 .وتوضع المراجع العربية أوالً 
  وال تقسم إلى عربية  اإلنجليزيةيتم سرد جميع المراجع باللغة  اإلنجليزيةعند كتابة البحث باللغة

 وأجنبية.
  لفين أكثر من بحث ترتب في قائمة المراجع زمنيًا.عندما يكون ألحد المؤ 
  وآخرون ال يستخدمet al.، .في قائمة المراجع بل يذكر أسماء كل الباحثين اسم العائلة، اسم الباحث 
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 أمثله:
 -ر:توثيق كتاب منشو 

 الدولة، دار النشر.-الطبعة، المدينة ،الكتاب اسم ،)سنة النشر( ،اسم المؤلف األخير، االسم األول
 -:نصار أبوتوثيق كتاب للدكتور محمد 

، منشورات الجامعة األردن-الثالثة، عمان ةالطبع المتقدمة،المحاسبة المالية  ،(5338) ،نصار، محمد أبو
 .األردنية

Abu Nasar, M. (2008). Advanced Financial Accounting. Third Edition. Amman-
Jordan. Jordan University Publications. 

 -:توثيق كتاب مشترك للدكتور رائد السعد ود. زهران دراغمه
-الطبعة األولى، القدس، محاسبة التكاليف في المنشآت الصحية ،(5354) ،ودراغمه، زهران، سعد، رائد

 فلسطين، مطابع جامعة القدس المفتوحة.
 -:مةتوثيق بحث منشور في مجلة محك
 المجلد )العدد(، أرقام الصفحات. المجلة، مالبحث، اساسم  ،)العام( ،اسم المؤلف األخير، االسم األول

 أمثله:
 -:اإلنجليزيةلتوثيق بحث منشور للدكتور محمد عوض باللغة 

Awad, M. (2010). Input Variable Selection Using Parallel Processing of RBF 
Neural Networks (PP-RBFNNs). The International Arab Journal of Information 
Technology. 7(1). PP 6-13. 

 -لتوثيق بحث منشور للدكتور زهران دراغمه:
 النقدية للتدفقات المعلوماتي المحتوى ى عل المالي الرفع ودرجة موالحج والنم ر(، أث5338) ،زهران دراغمه،

للعلوم  العربية المجلة ،الصناعة قطاع – األردن من دليل: المحاسبية واألرباح التشغيلية النشاطات من
 .55- 5 ص ص،(0) 52 ،ةاإلداري
 -منشور للدكتور طارق كميل: بحثلتوثيق 

مجلة الجامعة  ،)دراسة مقارنة( األنترنتحماية المستهلك في التعاقد عبر شبكة  ،(5354) ،كميل، طارق 
 .80-10(، 3)3العربية األمريكية للبحوث، 
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 IX 

المنشور في مجلة الجامعة العربية األمريكية  ومحمد دوابشة لتوثيق بحث منشور للباحثين ليلى حرز هللا
 -:15-47في صفحات المجلة من  5354لعام  3العدد  3للبحوث المجلد 
من  األمريكيةالمشكالت السلوكية لدى طلبة الجامعة العربية  ،(5354) ،ودوابشة، محمد حرز هللا، ليلى

 .15-47(، 3)3مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث،  ،الهيئة التدريسية أعضاءوجهة نظر 
 -:أجنبيةلتوثيق بحث منشور لباحثين في مجلة 

Qasrawi A., and Mergen, A. (2013). Effect of Yttrium Solubility on the Structural 
and Optical Properties of Bi1.5?xYxZn0.92Nb1.5O6.92PyrochloreCeramics. 
Ceramics International. 39(8). PP 8687–8692. 
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