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ت والصخت الىفعُت  املجلت الّلمُت للّلىم التربٍى

ة ولُت مدىمت جفذسها مجلت ففلُت د املؤسسة العلمية للعلىم التربٍى

 والحكىىلىجية والتربية الخاصة

 بالذساظاث التربىٍت و الصخت الىفعُت يمجلت حّن

 كىاِذ اليؽش:

  تدوسٍت  للّلىم التربىٍت والصخت الىفعُت، مجلتاملجلت الّلمُت   مفٍش

م
َّ
ثحن روي مً الباخت ت سبْ ظىىٍت جدذ ئؼشاف هُئت ِلمُدولُت ُمدى

بّت مً هُئت جدىُم ، و بمخا هاو خاسحمفش الخبرة و الىفاءة مً داخل 

ا لخلُُم البدىر و الذساظاث. وهى جفذس ًِ ل دراث هفاءة حؽي ًٍ وس

، الخابّت املإظعت الّلمُت للّلىم التربىٍت والخىىىلىحُت والتربُت الخاـت

ت الخمامً الاحخماعي الللىبُت، حمهىسٍت مفش الّشبُ  ت.ملذًٍش

  ملخبغ جيؽش املجلت ول ِمٌل أـُل، ولِغ حضًءا مً هخاب ميؽىس، ؤحر

 م ٌوبأن ًىىن البدث املزهىس ل
ً
عبم وؽشه أو ئسظاله لليؽش، ولِغ ملذما

ـُلت مً ت لا ذف املجلت ئلى وؽش البدىر الّلمُلليؽش ئلى حهت أخشي وته

 وشف الباخثحن ولاظاجزة وولبت الذهخىساه ورلً بهذف حّمُم وؽش 

املّشفت وإلاواُل ِلى البدىر الجذًذة والجادة وسبي الخىاـل بحن 

الذساظاث و  الباخثحن هما تهذف املجلت ئلى ئجاخت إلاواُل ِلى البدىر

املجلت جلبل لاِماٌ الّلمُت املىخىبت ،الباخثحن ىً مًمألهبر ِذد م

ت والفشوعُت م لتي لم ٌعبم وؽشها ًجب أن ًدعا باللٕت الّشبُت وإلاهجلحًز

في هلل  األماهت الّلمُتبالجىدة ولاـالت والتزام الياجب ب البدث الّلمي

وجىزُلها بالىشق الّلمُت ، واكخباط لافياس وِضوها ألصخابها املّلىماث

 : فلا للؽشوه الخالُتو و  .املخّاسف ِليها
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 (1، تباعد أسطر 14، حجم الخط Traditional Arabic)الخط:  العـنـوان العربية
Title in English (Times New Roman; size12; Interline 1) 

2، االسم الكامل للباحث الثاني1االسم الكامل للباحث األول  
الباحث األول إيميلمؤسسة االنتماء كاملة،  1  
الباحث الثاين يميلمؤسسة االنتماء كاملة، إ 2  

   2021../تاريخ القبول: ../                     2021تاريخ االستالم: ../../
 (أسطر على األكثر 11 (: ملخص

ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص إلى هدف البحث، والىحائج املحىصل 

ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص إلى هدف البحث، والىحائج  .إليها في فقزثين(

البحث،  املحىصل إليها في فقزثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص إلى هدف

والىحائج املحىصل إليها في فقزثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص إلى هدف 

البحث، والىحائج املحىصل إليها في فقزثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص 

 إلى هدف البحث، والىحائج املحىصل إليها في فقزثين(. 

 ك. م. ،م. ك. ،ك. م. ،كلمات مفحاحية: ك. م.، ك. م.

Abstract: (not more than 10 Lines) 
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 
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  ملذمت: .1

، زم  أو البدث ًجب أن جدخىي ملذمت امللاٌ ِلى جمهُذ مىاظب للمىلُى

وشح إلؼيالُت البدث وولْ الفشلُاث املىاظبت، باإللافت ئلى جدذًذ أهذاف 

 البدث ومىهجُخه.

 الّىىان الشئِس ي لاٌو  .2

2.1  ٌ  :الّىىان الفشعي لاو

 ،  أدخل هىا مدخىي الّىىان الفشعي لاٌو

 زاويِىىان فشعي  2.2

 أدخل هىا مدخىي الّىىان الفشعي الثاوي، 

 لبي الجذاٌو ولاؼياٌ ًىىن هماًلي:

 ............................................: 1الجذٌو 

 3هدُجت  2هدُجت  1هدُجت  اخخباس

13.31 13.31 13.31 13.31 

15.11 15.11 15.11 15.11 

11.14 11.14 11.14 11.14 

 العىت، الففدت(، املإلف)ةاملفذس: 

 ............................................. :1الؽيل 
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 املإلف)ة(، العىت، الففدتاملفذس: 

 : ................................................................ 2الؽيل 

 

 املإلف)ة(، العىت، الففدتاملفذس : 

 خاجمت: .4

ا وسد في مممىن البدث، مْ إلاؼاسة ئلى لْ في خاجمت البدث جلخُفا مل

 أبشص الىخائج املخىـل اليها، وجلذًم اكتراخاث راث الفلت بمىلُى البدث.
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 . كائمت املشاحْ:5

ً املشاحْ ًىىن   American Psychologicalفي آخش امللاٌ وباِخماد أظلىب:  جذٍو

Association (APA)   

(-Chicago-MLA-fr/article/APA-http://support.office.com/fr

-bibliographies-de-automatique-forme-en-Mise-%E2%80%93

eaf064b14dbb-91e7-42fa-7070-405c207c) 

 ,Brown, 2006)كلب الىق ورلً بزهش )ـاخب املشحْ، العىت، الففدت( في 

p35) ذون املشحْ وامال في كائمت املشاحْ واآلحي:بففت آلُت ًُ  ، ِلى أن 

 املإلف)ة(، ِىىان الىخاب، الىاؼش، )ميان اليؽش: الىاؼش، ظىت املإلفاث :

 اليؽش(؛

 جامّت، البلذ، : الباخث)ة(، ِىىان لاوشوخت، اليلُت، اللاوشوخاث

 العىت؛

 املإلف)ة(، ِىىان امللاٌ، اظم املجلت، املجلذ، الّذد، العىت؛امللاالث : 

 خ الاوّلاد، املذاخالث : املإلف)ة(، ِىىان املذاخلت، ِىىان املإجمش، جاٍس

 الجامّت، البلذ؛

 :الاهترهِذ ْ ، الّىىان اليامل للملف، رهش املىكْ )العىت (اظم الياجب مىاك

 بالخففُل:

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 

 

 

http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
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 مالخم:. 6

 32 ، ٌعاس32 ، ًمحن32 ، أظفل32 هىامؾ الففدت جىىن هما ًلي: أِلى ،

 (.2335x16، حجم الىسكت مخفق)1.25 ، أظفل الىسكت1.5 سأط الىسكت

 أم املشظلت ئلى املجلت ال جشحْ ئلى أصخابها ظىاء وؽشث  ولابدار امللاالث

 لم جيؽش.

  امليؽىسة في هزه املجلت ال حّبر ئال ًِ آساء أصخابها.لابدار امللاالث 

  شاملجلت ئحشاء بّن الخّذًالث الؽيلُت ِلى املادة ًدم لهُئت جدٍش

.  امللذمت متى لضم لامش دون املعاط باملىلُى

  ول ملاٌ أو بدث ال جخىفش فُه هزه الؽشوه ال ًيؽش مهما واهذ كُمخه

 الّلمُت.

 

 

 

 
 

املادة التي جيؽشها املجلت حّبر ًِ آساء أصخابها، وئداسة املجلت ٔحر 

البدىر امليؽىسة في امللاالث و فياس وآلاساء الىاسدة بمعإولت ًِ لا 

معإوليها في الخدىُم والمىابي املىهجُت أِذادها وئهما فلي جلْ 

  تالّلمُ
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 اث اليؽش ُثاق أخالُك  م

ت جلت املجيؽش  ّلُم ّلىم التربٍىت والصخت الىال ُلت عُت فلل ت لـا ّلُم امللاالث ال

اث  شَّائها مً خالٌ الالتزام بمبادئ مذوهت أخالُك
ُ
ت لل اُل  ِ واملدىمت، بهذف جىفحر حىدة

 اليؽش  و مىْ املماسظاث الخاوئت.

ت لمً لجىت أخالُك  COPE : Committee onاث اليؽش )جفىف املذوهت لاخالُك

Publication Ethics وهي لاظاط املشؼذ للمإلفحن والباخثحن ولاوشاف لاخشي املإزشة في )

ًحر مىّخذة للعلىن؛  ّحن، بدُث حععى املجلت لىلْ مّا وؽش امللاالث باملجلت مً مشاح

ت، وبزلً  ْ بلىاهحن املذوهت لاخالُك لبل الجُم  ً لى أن  ِ فهي ملتزمت جماما وحعهش املجلت

اث املعىذة  ت والىفاء بالىاحباث واملعإوُل ل اللبٌى باملعإوُل  ٌ لها في لى جىُب  ِ بالخشؿ

 ليل وشف. 

ت الىاؼش: -1  معإوُل

 :ت  كشاس اليؽش ّلُم مٌا ال اة خلىق الىبْ وخلىق الاكخباط مً لِا ًجب مشِا

ِىذ وؽش امللاالث باملجلت، و ٌّ شك خفَ خلىق آلاخشًٍ  غ العابلت، ٕب خبر سِئ

ً كشاس اليؽش والىبْ َوعدىذ في رلً ئلى ظُاظت املجلت   ِ الخدٍشش معإوال

ّلم بالدؽهحر أو اللزف أو  ًخ ما  ت لليؽش، خاـت ُف ُذ باملخىلباث اللاهىُه والخل

غ الخدٍشش اظدؽاسة  مىً لشِئ  ً ـىت، هما اهتهان خلىق اليؽش والىبْ أو اللش

ّحن في اجخا ُئت الخدٍشش أو املشاح ماء ه  ر اللشاس.ِأ

  ،ُم مدخىي ول ملٌا ملذم لليؽش ًخم جُل غ الخدٍشش بأن  ً ممً سِئ الجزاهت:

ِخلاد الذًني، املىاوىت أو الاهخماء العُاس ي  ل، الا ً الجيغ، لـا شِ  ن الٍى ٕب

 للمإلف.

  ت وأن ًا ّلىماث الخاـت بمإلفي امللاالث ظٍشت لٕل جب أن جىىن امل  ً العٍشت:

ِليها مً كبل ول لاشخا غ ُیدافَ  ِليها، مثل سِئ مىنهم الاواُل   ً ؿ الزًً

الكت بالخدٍشش واليؽش وباقي   ِ مى له  ِ ُئت الخدٍشش، أو أي ماء ه الخدٍشش، ِأ

ُم. ت الخدى مُل  لاوشاف لاخشي املإجمىت خعب ما جخىلبِ 
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  ً مىً اظخخذام أو الاظخفادة مً هخائج أبدار آلاخٍش  ً املىافلت الفٍشدت: ال

ٔحر ال ّللت بامللاالث   لابلت لليؽش بذون جفٍشذ أو ئرن خىي مً مإلفها.املخ

ت املدىم  ) املشاحْ ( : -2  معإوُل

  ُئت الخدٍشش غ الخدٍشش وه شاحْ ( سِئ
ُ
ِذ املدىم )امل عا  ٌ املعاهمت في كشاس اليؽش:

ِذة املإلف في جدعحن امللٌا وجفىٍبه.  في اجخار كشاس اليؽش وهزلً معا

 لى املد  ِ :ٌ ُذ باآلحا ت الخذمت والخل ُم ظِش ام بخُل ت في الُل ىم املبادسة والعِش

ت  ام بالذساظت لاوُل ّذ الُل ّزس رلً ب ه في آلاحٌا املدذدة، وئرا ح امللٌا املىحه ئُل

غ الخدٍشش بأن مىلُى امللٌا ه ئبآل سِئ ُِل  ،ٌ مل املدىم،  للملا خاسج هىاقِ 

ُم. ت للخدى اث الياُف ِذم وحىد إلامياُه ُم بعبب لُم الىكذ أو   جأخحر الخدى

 جب ً ععى  العٍشت: ّلىماث امللٌا ظٍشت باليعبت للمدىم، وأنٌ  أن جىىن ول م

 ْ ِليها أو مىاكؽت مدخىاها م مىً إلاففاح  لى ظشیتها والً   ِ ت املدىم للمداٍف

غ الخدٍشش  .أي وشف باظخثىاء املشخق لهم مً وشف سِئ

  ُم لابدار ّخه وجُل لى املدىم ئزباث مشاح  ِ ُِت : ه بالدجج املــــــــــــــــىلى املىحهت ئُل

شه  ان وحهت ٍه لى أظاط ُب  ِ ُم ًخجىب الخدى ُِت، وأن  ولادلت املىلى

ٔحره.  ّىفشي، املزهبي و  الشخفُت، الزوق الشخص ي، ال

  ُ ّللت باملىلى لى املدىم مداولت جدذًذ املفادس واملشاحْ املخ  ِ جدذًذ املفادس:

ٌ( و التي لم  املإلف، و أي هق أو فلشة مأخىرة مً مٌا أخشي ميؽىسه  )امللا ِأ

غ الخدٍشش وئهزاسه بأي  لى املدىم ئبآل سِئ ؽها بؽيل صخُذ، ِو جب تهِم  ً ظابلا

ُم. ُذ الخدى مل ك مٌا مخمازلت أو مدؽابهت أو مخذاخلت مْ اّل  ِأ

  ُم امللاالث ألهذاف شخفیت، أي ال ِذم جدى لى املدىم   ِ اسك املفالح: ّح

ً وٍشله  ِ ُم امللاالث التي ه كبٌى جدى ُِل مىً أن جىىن هىان مفالح یجب  اً 

الكاث شخفیت.   لألشخاؿ أو املإظعاث أو ُیالخَ فيهاِ 
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ت املإلف : -3  معإوُل

  ِیت، بؽيل شله بذكت ومىلى ـُل ِو لى املإلف جلذًم بدث أ ِذاد:ِ  ًحر إلا مّا

ت، أو  ىابم مىاـفاث امللاالث املدىمت ظىاء مً خُث الٕل  ً ِلمي مخىاظم

ان الؽيل أو املممىن، و رلً وف ًحر و ظُاظت اليؽش في املجلت، وجُب م مّا

اة خلىق  ً وٍشم إلاخالت الياملت، ومشِا  ِ املّىیاث بؽيل صخُذ، و رلً

ٔحر لاخالكیت، الزوكیت،  ٌهاس املىالیْ الخعاظت و ٌ؛ وججىب ئ آلاخشًٍ في امللا

 ٌ ما ٔحر الصخیدت وجشحمت ِأ ّلىماث املضیفت و شكیت،املزهبیت، امل الشخفیت، اّل

ٌ. آلاخشًی  بذون رکش مفذس الاكخباط في امللا

  ٌ ما مله وأي اكخباط أو اظّخ  ِ لى املإلف ئزباث أـالت  ِ ـىت: الت و اللش لـا

ؽه بىٍشلت مىاظبت وصخُدت؛ ومجلت املفىش  جب تهِم  ً فلشاث أو ولماث آلاخشًٍ

مٌا امللذمت لليؽش. ـىت لأِل  جدخفَ بدم اظخخذام بشامج اهدؽاف اللش

 :ادة اليؽش مىً  ِئ ٌ( ألهثر مً مجلت أو الً  مل هفعه )امللا للمإلف جلذًم اّل

.ٌ ٔحر ملبى ٔحر أخالقي و ّخبر ظلىن   مإجمش، وفّل رلًٌ 

 :ٌى للمّىُاث والاخخفًا بها اهاث الخاـت التي  الـى ِلى املإلف الاخخفًا بالُب

ِّم
ُّ ل

ُ
ُئت الخدٍشش أو امل ِىذ الىلب مً كبل ه  اظخخذمها في ملاله، و جلذًمها 

 ِذد( مإلفي امللٌا في أولئً املعاهم ٌ:مإلفي امللا ًً فلي 3ًيبغي خفش )

ُز، مْ لشوسة جدذًذ املإلف  ُم، الخىف بؽيل هبحر وواضح ظىاء مً خُث الخفم

ِذاد امللٌا والخخىیي له،   في ئ
ً
 کبحرا

ً
ً امللٌا وهى الزي یإدي دوسا  ِ املعإٌو

لى أّنهم معاهمى   ِ  في امللٌا
ً
ه فّال، ٍوجب أما بلیت املإلفحن ُیزکشون أیما ن ُف

 ْ ّلىماث الخاـت بجمی لي للملٌا مً وحىد لاظماء وامل ًخأهذ املإلف لـا أن 

 ْ لِّ
ّ
ى ٕحر املإلفحن للملٌا ؛ کما یجب أنً  ِذم ئدساج أظماء أخشي ل املإلفحن، و

لى ما وسد في مدخىاها   ِ ُذا، وأن یخفلىا ـشاخت لى امللالت ح  ِ ا املإلفىن حمُّ

ِذ اليؽش.ووؽشها بزلً الؽيل املىلى   ب في كىا
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 :ْ ًلتزم ـاخب امللٌا بزهش إلاخاالث بؽيل مىاظب، ٍوجب أن  إلاخاالث واملشاح

ت و ظائش أبدار  حؽمل إلاخالت رکش کّلِّ الىخب، امليؽىساث، املىاكْ إلالىتروُه

.ٌ ْ، امللخبغ منها أو املؽاس ئليها في هق امللا  لاشخاؿ في كائمت إلاخاالث واملشاح

 لاخ ً  ِ ِذم ىاءإلابآل لى املإلف ئرا جيّبه و ئهدؽف وحىد خىأ حىهٍشأ و   ِ :

غ جدٍشش املجلت أو الىاؼش،  ؽّش فىسا سِئ ً، أنٌ  اث ملاله في أّي صم الذكت في حضُئ

اون لخصخُذ الخىأ.  وٍّخ
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ش  هُئت الخدٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــت  أ.د/ ِبُذة ـبىي، حامّت بعىشة، الجضائش ـ ـــُذ دسوَــــؾ ، حامّـ ـ ـــاح العـ ـــذ الفخـ أ.د/ ِبـ

 املىىفُت ، مفش

د/ ِاـــم ِبــذ املجُــذ وامــل أخمــذ، حامّـــت  حامّتبعىشة، الجضائش د/ ـباح ٔشبي،

 اللاهشة

ٌ د/  د/ِمشو ًىظف، حامّت اللاهشة، مفش  بعىشة، الجضائش ، حامّتؼفُلت هدى

 د/ فذاء املفشي، الجامّت اللبىاهُت بعىشة، الجضائش حامّتأماٌ بىِِؽت، د/ 
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ت والصخت الىفعُتاملجلت  تـــُـــمــت الــّـلــــالــهُئ  لّلىم التربٍى
يب مدمىد ؼلحرأ.د/  ، الجضائش2أ.د/ هادًت ظُّذ ِِؽىس، حامّت ظىُف  مفش، حامّت وىىا، ٍص

أ.د/ هشوم مىفم، املشهض الجامعي ِحن 

 جمىؼيذ، الجضائش

أ.د/ِفشاء ابشاهُم خلُل ئظماُِل الّبُذي، 

 حامّت بٕذاد، الّشاق.

 أ.د/ هدىي ِائؽت، حامّت بعىشة، الجضائش أ.د/ ـالح هاؼم، حامّت الفُىم، مفش

 أ.د/ خُذس العجشػ، حامّت بابل، الّشاق 2أ.د/ حمُلت ظلُماوي، حامّت الجضائش

ـبىي، حامّت بعىشة، أخمذ   أ.د/ ِبُذة

 الجضائش

 ، الجضائشدساسأامّت حماوي، دالؽشبف بأ.د/  

 أ.د/ فخُدت وىٍل، حامّت بعىشة، الجضائش مّت العاداث ،مفشأخمذ زابذ فمل ،حاد/ أ.

 –حامّت ئب  –أ.د/ ِبذ الشكُب الؽمحري 

 الُمً

أ.د/ ِضة مدمذ أبى الهذي ِبذ الشخمان، 

 حامّت لاصهش، مفش

امشاء حامّت ظ –أ.م.د/ ـاخب أظّذ الؽمشي 

 الّشاق

 ، حامّت الجلفت، الجضائشد/ أم العّىد بشاهُمي أ.

ماليي، حامّت بعىشة،  أخمذ  اند/ خىأ.

 الجضائش

 د/ جامش حماٌ ِشفت، حامّت بنها، مفشأ.

 أ.د/ فمُلت ـذساجت، حامّت بعىشة، الجضائش 2أ.م.د/ وُّمت مضساسة، حامّت الجضائش

 د/ ـباح ئبشاهُم ٔشبي، حامّت بعىشة، الجضائش أ. ، حامّت بعىشة، الجضائشوعُمت بىمّشافد/ أ.

حامّت بعىشة، هدىٌ، الىاهش  ؼفُلت  د/أ. مّت بعىشة، الجضائشحاصهُت دباب،  د/

 الجضائش
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، حامّت بٕذاد، د/ههى ِاسف ِلي الذسوَؾ

 الّشاق

ـبري خعً الىشاوهت، حامّت مإجت، د/ 

 اململىت لاسدهُت الهاؼمُت

ض،  د/أ. حامّت بعىشة، الجضائشفىُمت دبشاظى،  د/  حامّت بعىشة، الجضائشظامُت ٍِض

 د/  ِمش خمذاوي، حامّت وسكلت، الجضائش ، الجضائش2بىظّذًت حامّت ظىُف د/ سؤوف 

 فذاء املفشي، الجامّت اللبىاهُت د/ وظام ِبذ هللا، حامّت بٕذاد، الّشاق د/

،حامّت مّار مدمذ ِبذ هللا آدمد/  / ظُّذ الّبذولي، حامّت كشواج، جىوغد

 الخشوىم، العىدان

 د/ اًمان كىب الهابي، حامّت دمنهىس، مفش لُمًد/ كاظم املدبش ي، حامّت ِذن، ا
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 افخخاخُت الّذد

 بسم هللا والحمد هلل الذي بىعمحه ثحم الصالحات حمدا كثيرا مباركا فيه

 أما بعد :

ررز املالرة العلميررة للعلرىم التربىٍرة واليررحة الىفسرية اليررىم              ٌسرزها كييةرة ثحٍز

( ، وقرررد 0202لثالرررث مرررد املالرررد الثالرررث )سررر حم رأن هضررع برررين أًررردي القرررزا  العرررد  ا

رة مبهرا والحتبيقيرة وال رر   ثضرمد العرد  مامى رة هامرة مرد املىاضرريع ولبحراة الىاٍز

جعرال  اشرالا ت ملحلفررة ثلرص التربيررة والحعلريم واليررحة الىفسرية، وقررد حزصرىا كررل 

صردها الحرز  بالحككيرد   رى الحىرىل وال رى ة والحميرل فري الترزل ليرذو البحرىة ومردي ر 

العزبي حاضزا ومسحقبال بغية وشز املعزفة العلمية واثزا ها بما ٌسيم في ثتىٍز اقع للى 

، قرد وفقىرا فري هرذو امليمررةالبحرث التربرىي والىفيرو  ومجحمراوي. و ليره هكمرل أن هالرىن 

وأن ثالىن هذو الباقة مد املىاضيع إضافة مميلة و  ىها لألساثذة والتالب والباحثين، 

 ذ البحث العلم  في العلىم التربىٍة والىفسية.ومىفذا مد مىاف
ررل وأخيررا بعررد إصردار هررذا العررد  فاهره   ٌسررعىا إ  أن               هحىجره بالشرركز ال ٍ 

ة للمالرة و إلرى كرل مرد سراهم فري اخرزا   للمزاجعين وأ ضا  الل ىة العلمية مسخشاٍر

 هذا العد  إلى حيل الىجى .

 

ش   هُئت الخدٍش
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