
  انمجهتانمجهت  إدارةإدارة  مجهسمجهس  

  االدارةاالدارة  مجهسمجهس  ورئُسورئُس  انكهُتانكهُت  عمُـدعمُـد            مهرانمهران  بُىمًبُىمً  دمحمدمحم  أممأمم  ..  ددأ.أ.  --

    انتحرَرانتحرَر  رئُسرئُس                                                      انبىبانبىب  انسعُدانسعُد  عبدلعبدل  ..  أ.دأ.د    --
  انتحرَر.انتحرَر.  رئُسرئُس  ووبئبووبئب  انكهُتانكهُت  وكُموكُم                    عشُبتعشُبت  دروَشدروَش  أ.د.فتحٍأ.د.فتحٍ  --

  ..ببقببقانسانس  انكهُتانكهُت  مُـدمُـدعع                          غتىريغتىري  انفتبحانفتبح  عبدعبد  غبدةغبدة  أ.د.أ.د.  --

    البرنذاوي البرنذاوي   اندراوساندراوس  ناديةنادية  أ.د.أ.د.  --
  عكاشةعكاشة  فتحيفتحي  محسؽدمحسؽد  أ.د.أ.د.  --
  ديابدياب  دمحمدمحم  إسساعيلإسساعيل  أ.د.أ.د.  --
  سالمسالم  الععيػالععيػ  عبدعبد  عميعمي  أ.د.أ.د.  --
  طميساتطميسات  دمحمدمحم  ىالوىالو  أ.د.أ.د.  --
  خميفةخميفة  الحسيدالحسيد  عبدعبد  دمحمدمحم  أ.د.أ.د.  --
  السطمبالسطمب  عبدعبد  محروسمحروس  عاصػعاصػ  أ.د.أ.د.  --

              خميلخميل  أبؽأبؽ  إبراىيػإبراىيػ  ا.د.دمحما.د.دمحم    --
  ::انتحرَرانتحرَر  هُئتهُئت

  السشذاوي السشذاوي   محسؽدمحسؽد  عادلعادل  د.د.

  سميػسميػ  إبراىيػإبراىيػ  ززالعزيالعزي  عبدعبد  د.د.
  ::واإلداري واإلداري   الساليالسالي  السدئؽلالسدئؽل

  ((  ومالىومالى  إداري إداري   )مدئؽل)مدئؽل                        غشيػغشيػ  شؽقىشؽقى  عرامعرام  ا.ا.  --11
  ::  انمجهتانمجهت  سكرتبرَتسكرتبرَت

  قـــشاوى قـــشاوى   زكــىزكــى  رحـابرحـاب  أ.أ.  --11

  الجشديالجشدي  فتحيفتحي  لسياءلسياء  أ.أ.  --22
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مدتذارو التحرير
 

  (الدعؽدية)زكريا يحي الل  .أ.د )مرر(حسد السيدي عبد الحميػأأ.د. 
 )الدعؽدية( أحسد الدرطاوي ان زيدأ. د.  )مرر(يػ درويشحسد إبراىأأ.د. 
 )مرر(أ.د. زيشب عمي الشجار حدؼ سيف الديؼ)مرر(حسد أ.د. أ

 )سؽريا(.د. سام عبدالكريػ عــسار أ )مرر(حسد عبد الجؽاد حدشيؼأأ.د. 
 )مرر(أ.د. ساميو لطفي األنراري  )مرر(حسد دمحم إبراىيػأأ.د. 

 )مرر(أ.د. سعيد إسساعيل عمي رر()مأ.د. إسساعيل عمي سعد

 )مرر(أ.د. سعيد عبده نافع )مرر(أ.د. إسساعيل احسد صادق

 )مرر(أ.د. سيد احسد عثسان (تؽنس)الحديؼ بؼ دمحم شؽاط .. أ.د

 )مرر(أ.د. سيد محسؽد الغراب امال احسد مختار صادق)مرر(أ.د. 

 مطر)مرر( سيف االسالم عمى أ.د. )مرر(أ.د. آمال عبد الدسيع باظو 

 )مرر(أ.د. شاكر حمسي الديد حمسي (الجزائر)بؽ حفص بالعيد مباركي أ.د. 

 )مرر(أ.د. شبل بدران الغريب )مرر(أ.د.جابر عبد الحسيد جابر

 (لكؽيت)ا.د. صالح عبدهللا جاسػ أ )مرر(أ.د. جالل الديؼ عمي حدؼ
 صبحي شرف)مرر( أ.د. جسال عمي خميل الدىذان)مرر(أ.د. 
 )مرر(أ.د. صبحي عثسان خميل )مرر(جسال محسؽد حجرأ.د. 

 )مرر(أ.د. صالح الديؼ عبد الدالم الجشدي )مرر(أ.د. حامد مرطفي عسار

 )مرر(أ.د. صالح عبد الدالم الخراشي )الدعؽدية(حدؼ السغيدي أ. د. 

 )مرر(أ.د. طاىر سميسان حسؽدة )مرر(أ.د. حدؼ حديؼ البيالوي 

 )الدعؽدية(.د.عامر بؼ عبدهللا الذيراني أ ر(حدؼ عبد العال )مر أ.د.
 (الكؽيت)عبد الرحسؼ أحسد األحسد .أ.د. )مرر(أ.د. حديؼ دمحم سالم الكاشف

 )السغرب( أ. د. عبدالدالم الؽزاني )مرر(أ.د. حمسي احسد الؽكيل
 )مرر(أ.د. عبد العال أبؽ العال عبد العال (البحريؼ)خميل يؽسف الخميمي أ.د. 

 )مرر(أ.د. عبد العال حامد عجؽه )اليسؼ(ود عبدالسمغ الحدابي .د. داأ
 الدرطاوي )االمارات(أ. د. عبدالعزيز  )مرر(أ.د. رضؽي مرطفي عاشؽر

 )قطر( أ. د. عبدالعزيز عبدالرحسؼ كسال )مرر(أ.د. رشدي احسد طعيسة

                                                
  ًاألمساء مرتبة ترتيباً أجبداي 
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مدتذارو التحرير
 

 ر()مرأ.د. دمحم سعد الديؼ عبد الرازق  )اليسؼ( أ. د.عبدالمطيف حيدر الحكيسي

 )األردن( أ. د. دمحم سعيد الرباريشي .(قطر)عبد هللا جسعة الكبيدي  أ.د.
 )مرر(أ.د. دمحم عبد العاىر الطيب  )الدؽدان( أ. د.عبدهللا خزر مدني

 )مرر(أ.د. دمحم عمي الكردي )مرر(أ.د.عبد السعطي عبد البرير عمي

 )األردن( ي ة الريساو دؽ عدمحم أ. د.  عبد اليادي الديد عبده)مرر(أ.د.

 )مرر(أ.د. دمحم دمحم عشاني )مرر(أ.د. عبد العزيز عبد الدالم حسؽدة

 دمحم دمحم يؽنس)مرر( أ.د. الزبيدي )عسان( ي قؽ أ. د. عبدال

 )مرر(أ.د. دمحم نبيل نؽفل )لبشان( أ. د.عدنان األميؼ
 محسؽد احسد عسر)مرر( أ.د. عمي محسؽد شعيب)مرر(أ.د.

 )مرر(أ.د. محسؽد عبد الحميػ مشدي )مرر(رأ.د.عسر عبد العزيز عس

 )مرر(أ.د. محسؽد فتحي عكاشة  عشتر لطفي السزيؼ)مرر(أ.د.

 )مرر(أ.د. محسؽد كامل الشاقة )مرر(أ.د. فايز مراد ميشا

 )مرر( الشسرأحسد أ.د. مدحت  )مرر(أ.د. فؽزي سعد دمحم عيدي

 )مرر( إسساعيل شمبيأ.د. مرطفي دمحم )األردن( بد الحقعكايد إبراىيػ أ. د. 

 )مرر(أ.د. مسدوح عبد هللا الكشاني كريسان عؽيزة مشذار نجػ)مرر( أ.د.

 (الدعؽدية)مشرؽر أحسد غؽني أ.د.  )الكؽيت(كسال مرسي أ. د. 

 )مرر(أ.د. ناديو زكي بذاي )مرر(أ.د. كسال نجيب الجشدي
 ساعيل )مرر(نبيمو إبراىيػ إس أ.د. لطفي عبد الباسط إبراىيػ )مرر( أ.د.

 )األردن( نديػ عمي داودأ. د.  (العراق)ماجدة إبراىيػ الباوي أ.د.

 ىاني عبد الدتار فرج)مرر(أ.د.  )مرر(فتيسدمحم أميؼ ال أ.د.

 (البحريؼ).د. ىدى حدؼ الخاجة أ دمحم إسساعيل عبد السقرؽد)مرر(أ.د. 

 )مرر(أ.د. وليػ تاضروس عبيد دمحم السري دمحم اسساعيل)مرر( أ.د.

 أ.د. ىانى عبد الدتار فرج )مرر( (سؽريا)دمحم الذيخ حسؽد . أ.د.
 )فرندا ( يلڤدان ثان دوىؽرنأ.د.  أ.د.دمحم بؼ شحات الخطيب )الدعؽدية(

  )األردن ( ا.د. جياد حسدان . أ.د.
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  انعددانعدد  كهمتكهمت
  مهرانمهران  بُىمًبُىمً  دمحمدمحم  أممأمم  //  أ.دأ.د

  انمجهتانمجهت  إدارةإدارة  مجهسمجهس  ورئُسورئُس  انكهُتانكهُت  عمُدعمُد
  

يغَ   ّللَا  ّللَا    "َيْخَفـع  "َيْخَفـع    ::تعـال تعـال   فقالفقال  العمع،العمع،  أىلأىل  شدلةشدلةمم  رفعرفع  الحيالحي  هللهلل  الحسدالحسد يغَ اَلـحي ُ عْ   آَمش ـػاآَمش ـػا  اَلـحي ـْش ُ عْ مي ـْش   مي

يغَ  يغَ َواَلـحي ْمـعَ   أ وت ـػاأ وت ـػا  َواَلـحي ْمـعَ اْلعي "،  اْلعي "،َدَرَجــا"،   ..والسخســميغوالسخســميغ  األنبيـا األنبيـا   أشـخ أشـخ   عمــ عمــ   والدـة والدـة   والرـة والرـة   َدَرَجــا"،
    ؛؛بعجبعجو و 

  فيـوفيـو  ي خفـعي خفـع  الـحيالـحي  الستدـار،،الستدـار،،  العرـخالعرـخ  ىـحاىـحا  سسةسسة  يذكليذكل  العمسيالعمسي  البحثالبحث  أضح أضح   لقجلقج

  بحيـثبحيـث  العمسيـةالعمسيـة  البحـػ البحـػ   أىسيـةأىسيـة  زاد"زاد"  وقـجوقـج  لألصـم..لألصـم..  قـا قـا والبوالب  لألقـػي،لألقـػي،  شـعارالبقا شـعارالبقا 

  أصـبحتأصـبحت  كسـاكسـا  وتصػيخىـا،وتصػيخىـا،  الذـاممةالذـاممة  التشسيـةالتشسيـة  خصـ خصـ   تذـكيلتذـكيل  فيفي  أساسيةأساسية  ركيد ركيد   باتتباتت

  العمسـيالعمسـي  البحـثالبحـث  عم عم   معمقةمعمقة  القصاعا"القصاعا"  شتيشتي  فيفي  والتقج والتقج   الخقيالخقي  فيفي  السجتسعالسجتسع  آمالآمال

  التـجريذالتـجريذ  ىيئـةىيئـة  أعزـا أعزـا   بيـابيـا  يقـػ يقـػ   أصـيمةأصـيمة  عمسيـةعمسيـة  وبحـػ وبحـػ   دراسـا"دراسـا"  مـغمـغ  يقجمـويقجمـو  فيسافيسا

  لفت.لفت.  العمسيالعمسي  البحثالبحث  أىسيةأىسية  فيفي  اثشاناثشان  واليختمفواليختمف  والسيشيػن.والسيشيػن.  والباحثػن والباحثػن   عا"عا"بالجامبالجام

  ميســـاميســـا  السجتسعـــا"السجتسعـــا"  فـــيفـــي  والذـــعػ والذـــعػ   األفـــخاداألفـــخاد  لـــج لـــج   والتسيـــدوالتسيـــد  والفـــغوالفـــغ  اإلبـــجا،اإلبـــجا،  مجـــاال"مجـــاال"

  العـالعالعـالع  فـيفـي  ــــ  أوضـ.أوضـ.  بذكلبذكل  العمسيالعمسي  البحثالبحث  أىسيةأىسية  وتبجووتبجو  ثقافاتيا.ثقافاتيا.  واختمفتواختمفت  تعجد"تعجد"

  الـــػشغالـــػشغ  بتييئـــةبتييئـــة  يـــليـــلالُفالُف  ىـــػىـــػ  العمســـيالعمســـي  البحـــثالبحـــث  أنأن  نـــجر نـــجر   عشـــجماعشـــجما  بالتحجيجــــبالتحجيجــــ  العخبـــيالعخبـــي

  الستقــج ،الستقــج ،  والعــالعوالعــالع  العخبــيالعخبــي  العــالعالعــالع  بــيغبــيغ  والثقافيــةوالثقافيــة  العمسيــةالعمسيــة  الفجــػ الفجــػ   وتجدــيخوتجدــيخ  العخبــي،العخبــي،

  ..  العخبيالعخبي  عالسشاعالسشا  فيفي  اإلندانيةاإلندانية  السشاخا"السشاخا"  تحديغتحديغ  فيفي  واإلسيا واإلسيا 
  فيفي  الستسثمةالستسثمة  السختمفةالسختمفة  ومؤسداتوومؤسداتو  العال العال   ميعميعالتعالتع  وضائفوضائف  إحج إحج   مغمغ  وانصةقا  وانصةقا  

  كميةكمية  تدع تدع   التخبية،التخبية،  كميا"كميا"  فيفي  ةةالثقافالثقاف  روافجروافج  كأحجكأحج  العمس العمس   بالبحثبالبحث  االىتسا االىتسا 

  والشفديةوالشفدية  التخبػيةالتخبػية  السعخفةالسعخفة  تصػيختصػيخ  ف ف   وميسا  وميسا    أساسيا  أساسيا    دورا  دورا    تمعبتمعب  أنأن  التخبيةالتخبية

  الجورالجور  ىحاىحا  مغمغ  نصةقانصةقاوإوإ  السجاال"،السجاال"،  بتمظبتمظ  السترمةالسترمة  البحػ البحػ   ونذخونذخ  واإلندانيةواإلندانية

  الثانىالثانى  مجمجىامجمجىا  ف ف   ((الرابعالرابع))  العجدالعجد  تقجيعتقجيع  إل إل   دمشيػردمشيػر  جامعةجامعة--  التخبيةالتخبية  كميةكمية  بادربادرتت

    استسخارا  استسخارا    يعتبخيعتبخ  الحيالحي  ((واإلندانيةواإلندانية  التربؽيةالتربؽية  الدراساتالدراسات  مجمةمجمة))  ::ياياتتمجممجم  مغمغ  عذرعذر
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  ىحاىحا  يكػن يكػن   أنأن  عم عم   حخصشاحخصشا  لحالحا  ؛؛البحثيةالبحثية  العمسيةالعمسية  إثخا إثخا   فيفي  السجمة،السجمة،  لسديخ لسديخ 
  فيفي  الحجيثةالحجيثة  البحثيةالبحثية  السػضػعا"السػضػعا"  مغمغ  العجيجالعجيج  متزسشا  متزسشا    السجمةالسجمة  مغمغ  صجارصجاراإلاإل

  ،،السخجػهالسخجػه    الفائجالفائج  لتتحققلتتحقق  بعشايةبعشاية  بحا بحا األاأل  انتقا انتقا   تعتع  لحلظلحلظ  تخبػ  تخبػ  الال  البحثالبحث  مجالمجال
  ::ىيىي  البحػ البحػ   وىحهوىحه

  طـــالبطـــالب  لــديلــدي  بالتعـــاطفبالتعـــاطف  وعالقتيــاوعالقتيــا  اإلنفعـــالاإلنفعـــال  عــدوى عــدوى   ""    بعشـــؽانبعشـــؽان  األولاألول  البحــ البحــ   

  لـج لـج   والتعـاشفوالتعـاشف  اإلنفعـالاإلنفعـال  عجو  عجو    بيغبيغ  العةقةالعةقة  تحجيجتحجيج  وو  ""عاممية(عاممية(  الجامعة)دراسةالجامعة)دراسة

  ليــاليــا  اإلنفعاليــةاإلنفعاليــة  العــجو  العــجو    أنأن  السعخفــيالسعخفــي  الــشفذالــشفذ  عمســا عمســا   يذــيخيذــيخ  حيــثحيــث  الجامعــة،الجامعــة،  شــة شــة 

  المبشــــةالمبشــــة  وىــــيوىــــي  اإلندــــاني،اإلندــــاني،  والدــــمػ والدــــمػ   واإلنفعــــالواإلنفعــــال  ةةالبذــــخيالبذــــخي  السعخفــــةالسعخفــــة  فيــــعفيــــع  فــــيفــــي  أىسيــــةأىسيــــة

 La quête de la    ""بعشـؽانبعشـؽان  الثـانىالثـانى  البح البح   وجاءوجاء    ..البذـخي البذـخي   لمتفاعللمتفاعل  األساسيةاألساسية

perfection esthétique et édénique dans: "Le joujou du 

pauvre" de Charles Baudelaire""""    التزـامغالتزـامغ  اشـكاليةاشـكالية  البحـثالبحـث  يتشـاوليتشـاول  

  الــح الــح   لإلندــانلإلندــان  الــجاخميالــجاخمي  الجســالالجســال  عــغعــغ  والبحــثوالبحــث  واألغشيــا واألغشيــا   الفقــخا الفقــخا   بــيغبــيغ  االجتســاعياالجتســاعي

  فــيفــي  وذلــظوذلــظ  بــػدليخبــػدليخ  لذــارللذــارل  الفقيــخ"الفقيــخ"  "لعبــة"لعبــة  نــزنــز  فــ فــ   الخــارجيالخــارجي  الذــكلالذــكل  عمــ عمــ   يصغــ يصغــ 

   تحميمية.تحميمية.  نفديةنفدية  دراسةدراسة  إشارإشار
  تطبيقاتتطبيقات  باستخدامباستخدام  نقالنقال  تعمػتعمػ  بيئةبيئة  ترسيػترسيػ  ""  ::بعشؽانبعشؽان  الثال الثال   البح البح   جا جا   بيشسابيشسا    

  لــدىلــدى  لكترونيــةلكترونيــةاإل اإل   الــتعمػالــتعمػ  مرــادرمرــادر  تطــؽيرتطــؽير  ميــاراتميــارات  لتشسيــةلتشسيــة  الدــحابيةالدــحابية  الحؽســبةالحؽســبة

  االلُتخونيـــةااللُتخونيـــة  االجيــد االجيــد   تـــأثيختـــأثيخ  راســةراســةدد    الـــالـــ  الجراســةالجراســة  تيـــج تيـــج "  التربيـــةالتربيـــة  كميـــةكميـــة  طــالبطــالب

  تعمـعتعمـع  بيئـةبيئـة  ترـسيعترـسيع  فعاليـةفعاليـة  عمـ عمـ   التعـخ التعـخ   خـةلخـةل  غغمـمـ  التعميسيـةالتعميسيـة  العسميـةالعسميـة  فـ فـ   الحجيثةالحجيثة

  مرـــادرمرـــادر  تصـــػيختصـــػيخ  ميـــارا"ميـــارا"  لتشسيـــةلتشسيـــة  الدـــحابيةالدـــحابية  الحػســـبةالحػســـبة  تصبيقـــا"تصبيقـــا"  باســـتخجا باســـتخجا   نقـــالنقـــال

  التخبيةالتخبية  كميةكمية  شة شة   لج لج   لُتخونيةلُتخونيةاإلاإل  التعمعالتعمع
  الجسعيالجسعي  االنفعالياالنفعالي  الذكاءالذكاء  مقياسمقياس  تدريجتدريج  :":"  بعشؽانبعشؽان  واألخيرواألخير  الرابعالرابع  البح البح   وجا وجا 

  ىجفتىجفت  ""الجامعةالجامعة  طالبطالب  مؼمؼ  عيشةعيشة  لدىلدى  لمسفردةلمسفردة  االستجابةاالستجابة  نعريةنعرية  باستخدامباستخدام

  االنفعالياالنفعالي  لمحكا لمحكا   مقياسمقياس  بشا بشا   فيفي  لمسفخد لمسفخد   االستجابةاالستجابة  نطخيةنطخية  استخجا استخجا   إليإلي  ةةالجراسالجراس
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  تقجيخا"تقجيخا"  وعسلوعسل  معخفةمعخفة  قياسقياس  وبػحج وبػحج   لمرعػبة،لمرعػبة،  تبعاتبعا  مفخداتومفخداتو  وتجريجوتجريج  الجسعيالجسعي

  إليإلي  ةةالجراسالجراس  ىجفتىجفت  وقجوقج  السقياس.السقياس.  عم عم   محتسمةمحتسمة  كميةكمية  خا خا   درجةدرجة  كلكل  تقابلتقابل  لمقجر لمقجر 

  الجسعيالجسعي  االنفعالياالنفعالي  لمحكا لمحكا   سسيايامقمق  بشا بشا   فيفي  لمسفخد لمسفخد   االستجابةاالستجابة  نطخيةنطخية  استخجا استخجا 

  تقابلتقابل  لمقجر لمقجر   تقجيخا"تقجيخا"  وعسلوعسل  معخفةمعخفة  قياسقياس  وبػحج وبػحج   لمرعػبة،لمرعػبة،  تبعاتبعا  وومفخداتمفخدات  وتجريجوتجريج

  صجقصجق  مغمغ  التحققالتحقق  إلي،إلي،  باإلضافةباإلضافة  ..السقياسالسقياس  عم عم   محتسمةمحتسمة  كميةكمية  خا خا   درجةدرجة  كلكل

  األوليةاألولية  الرػر الرػر   فيفي  الجراسةالجراسة  أدا  أدا    تسثمتتسثمتو و   الشيائية.الشيائية.  صػرتوصػرتو  فيفي  السقياسالسقياس  وثبا"وثبا"

  بخنامجبخنامج  الجراسةالجراسة  ستخجمتستخجمتواوا  ،،البحثالبحث  فخيقفخيق  اعجاداعجاد  الجسعيالجسعي  االنفعالياالنفعالي  الحكا الحكا   اساسييسقسقلل

  واحجواحج  تجرجتجرج  عم عم   السقياسالسقياس  مفخدا"مفخدا"  لتجريجلتجريج  WWIINNSSTTEEPPSS  اإلحرائياإلحرائي  التحميلالتحميل

      عغعغ  الجراسةالجراسة  نتائجنتائج  أسفخ"أسفخ"و و   ،،SSPPSSSS  بخنامجبخنامج  وكحاوكحا  راش،راش،  نسػذجنسػذج  باستخجا باستخجا 

  خصيخصي  تجريجتجريج  عم عم   الجسعيالجسعي  االنفعالياالنفعالي  الحكا الحكا   سسيايامقمق  مفخدا"مفخدا"  تجريجتجريج  مكانيةمكانيةإإ

  السةئسةالسةئسة  غيخغيخ  والسفخدا"والسفخدا"  األفخاداألفخاد  حح حح   بعجبعج  لظلظوذوذ  "راش"،"راش"،  نسػذجنسػذج  باستخجا باستخجا   مترلمترل

  خا خا   درجةدرجة  لُللُل  السقابمةالسقابمة  األفخاداألفخاد  قجرا"قجرا"  تقجيختقجيخ  إمكانيةإمكانيةو و   ،،السػضػعيالسػضػعي  القياسالقياس  ألسذألسذ
  صػرتوصػرتو  فيفي  السقياسالسقياس  وثبا"وثبا"  صجقصجق  مغمغ  التحققالتحققو و   السقياس،السقياس،  عم عم   محتسمةمحتسمة  كميةكمية

  ..الشيائيةالشيائية
  

  أيـجيأيـجي  بـيغبـيغ  تزـعتزـع  أنأن  إلـ إلـ   العـجدالعـجد  ىـحاىـحا  خـةلخـةل  مـغمـغ  السجمـةالسجمـة  أسخ أسخ   تصس.تصس.  ،،ىشاىشا  ومغومغ

  أنيــاأنيــا  خي خي تــتــ  ودراســا"ودراســا"  أعســاال  أعســاال    والشفدــيةوالشفدــية  خبػيــةخبػيــةالتالت  بالجراســا"بالجراســا"  والسيتســيغوالسيتســيغ  رــيغرــيغالسختالسخت

  مدــيخ مدــيخ   إثــخا إثــخا   فــيفــي  ومشيجيــة،ومشيجيــة،  وعســقوعســق  رصــانةرصــانة  مــغمــغ  بــوبــو  تتستــعتتستــع  مــامــا  خــةلخــةل  مــغمــغ  ستدــيعستدــيع

    ومفيج .ومفيج .  غشيةغشية  ججيج ججيج   مػضػعيةمػضػعية  بسعصيا"بسعصيا"  والشفدي،والشفدي،  التخبػي التخبػي   البحثالبحث
  لُـللُـل  نجـا نجـا   األسـاساألسـاس  فـيفـي  ىـػىـػ  العمسـيالعمسـي  السشبـخالسشبـخ  ىـحاىـحا  نجـا نجـا   بـأنبـأن  يقـيغيقـيغ  لعمـيلعمـي  وإنشيوإنشي

  وعمـــعوعمـــع  التخبيـــةالتخبيـــة  مجـــاال"مجـــاال"  فـــيفـــي  الستسيـــد الستسيـــد   العمسيـــةالعمسيـــة  الجيـــػدالجيـــػد  ىـــحهىـــحه  تقـــجيعتقـــجيع  فـــيفـــي  يدـــيعيدـــيع  غغمـــمـــ

  التشطيـخالتشطيـخ  مدـتػي مدـتػي   عمـيعمـي  سـػا سـػا   رائعرائع  تقج تقج   مغمغ  السيجانالسيجان  ىحاىحا  يذيجهيذيجه  لسالسا  واعتباراواعتبارا  الشفذالشفذ

  استخجامو.استخجامو.  مجاال"مجاال"  وتشػ،وتشػ،  وأساليبو،وأساليبو،  فشياتوفشياتو  تصػرتصػر  مدتػي مدتػي   عميعمي  أوأو  البحثالبحث  أوأو
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  بالسجـــاال"بالسجـــاال"  والسيتســـيغوالسيتســـيغ  والبـــاحثيغوالبـــاحثيغ  القـــخا القـــخا   الدـــاد الدـــاد   مـــغمـــغ  نتمقـــ نتمقـــ   أنأن  دائســـا  دائســـا    ويدـــخناويدـــخنا

  لشدتُسللشدتُسل  التصػرالتصػر  مغمغ  السديجالسديج  لتحقيقلتحقيق  وآرائيعوآرائيع  مقتخحاتيعمقتخحاتيع  اإلندانيةاإلندانية  والعمػ والعمػ   التخبػيةالتخبػية

    األكسل.األكسل.  الػجوالػجو  عميعمي  بجأناىابجأناىا  التيالتي  الخسالةالخسالة  معا  معا  
  جيػدجيػد  مغمغ  يبحلػنويبحلػنو  ماما  عم عم   السجمةالسجمة  أسخ أسخ   فيفي  الدمة الدمة   جسيعجسيع  أشكخأشكخ  الشيايةالشياية  وفيوفي

  والسيتســيغوالسيتســيغ  السثقفـيغالسثقفـيغ  جسيـعجسيـع  مــعمــع  لمتػاصـللمتػاصـل  الدـعيالدـعي  فـيفـي  تتسثــلتتسثــل  مسيـد مسيـد   وأعسـالوأعسـال  حثيثـةحثيثـة

  عمـــ عمـــ   ىــحهىــحه  مجمتشــامجمتشــا  تحطــ تحطــ   أنأن  متسشيــا  متسشيــا    معيـــع.معيـــع.  والتفاعــلوالتفاعــل  والتخبيــةوالتخبيــة  والعمــػ والعمــػ   بــاادا بــاادا 

    ومسيد .ومسيد .  متسيد متسيد   تُػن تُػن   وأنوأن  والشاقجوالشاقج  والباحثوالباحث  القارئ القارئ   مغمغ  كلكل  رضارضا
  ..  انسبُمانسبُم  هبدٌهبدٌ  وهىوهى  انقصدانقصد  وراءوراء  مهمه  وهللاوهللا

  انمجهتانمجهت  إدارةإدارة  مجهسمجهس  ورئُسورئُس  انكهُتانكهُت  عمُدعمُد

  مهرانمهران  بُىمًبُىمً  دمحمدمحم  أممأمم  //  أ.دأ.د
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  دمىهىردمىهىر  جبمعتجبمعت  --  انتربُتانتربُت  كهُتكهُت  مجهتمجهت

رــجرىا ت  ُســة حَ إقميسيــة م  مسيــة مجمــة ع مجمــة الدراســات التربؽيــة واإلندــانيةتعــج 
ويذـــخ  عمـــ  إصـــجارىا جسيػريـــة مرـــخ العخبيـــة ب دمشيـــػرجامعـــة  -كميـــة التخبيـــة 

 الػشغ العخبي.سرخ و بوالعمػ  اإلندانية نخبة مغ أساتح  التخبية وعمع الشفذ 
ة بشذــــخ الجراســــا" والبحــــػ  األصــــيمة التــــي تتــــػافخ فييــــا مقػمــــا" وتعشــــ  السجمــــ

البحـــث العمســـي مـــغ حيـــث أصـــالة الفُـــخ، ووضـــػ  السشيجيـــة، ودقـــة التػثيـــق، فـــي 
، بذــــت  فخوعيــــا اإلندـــانية العمــــػ كافــــة مجـــاال" و ، مجـــاال" التخبيــــة وعمـــع الــــشفذ

وتخررــــاتيا الستشػعــــة مــــغ جسيــــع دول الــــػشغ العخبــــي ؛ حيــــث تخزــــع جسيــــع 
مساثمـــة لتحكـــيع البحـــػ  فـــي  -ســـال التـــي تشذـــخ بالسجمـــة لعسميـــة تحكـــيع دقيقـــة األع

، كســـا تشذـــخ يقـــػ  بيـــا الخبـــخا  فـــي مجـــال كـــل دراســـة أو بحـــث -لجـــان التخقيـــا" 
السجمـــة تقـــاريخ الســـؤتسخا" والشـــجوا" التخبػيـــة، ومخاجعـــا" الُتـــب التخبػيـــة والشفدـــية 

 تخبية السختمفة. الحجيثة، وممخرا" الخسائل الجامعية في مجاال" ال

ــايرشــيخ بذــكل دوري خــةل  ســشػيا  ترــجر السجمــة فــي أربعــة أعــجاد فرــمية   -يش
بحيــث تُــػن كــل أربعــة أعــجاد مشيــا فــي مجمــج يأخــح  ،وأكتــؽبر -ويؽليــؽ  - إبريــلو 

يصبـع مـغ كـل   .0229 أكتـػبخ. صجر العجد األول مغ السجمة في  تختيبا مدمدة  
يـع الـجول العخبيـة ويعـاد شبـع أعـجاد السجمـة ندخة كصبعة أول  تـػز، بجس 033عجد 
 .حاجةموفقا ل

  ببنمجهتببنمجهت  انىشرانىشر  قىاعدقىاعد

تخزــع البحــػ  والسقــاال" السقجمــة لمشذــخ لمفحــز وتحكــيع أســاتح  مخمــػقيغ فــي  -
السجــــاال" الستخررــــة السختمفــــة كســــا تتعــــخض لسخاجعــــة دقيقــــة مــــغ حيــــث 

 إتباعيا ألصػل كتابة التقاريخ العمسية.
تعمــغ عــغ قػاعــج الشذــخ بالسجمــة التــي ســػ  يــتع تصبيقيــا  نأويدــخ إدار  السجمــة  -

ــــاحثيغ الــــخاغبيغ فــــي نذــــخ بحــــػثيع  ــــحي يعشــــي مشاشــــج  الب بكــــل دقــــة.األمخ ال
ن يكـػن إنتـاجيع مدـتػفيا عمي صفحا" ىحه السجمة الحخص عمي أومقاالتيع 
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ليــحه القػاعـــج شــكة ومزـــسػنا حتــ  يتجشـــب رفــس البحـــث أو إعادتــو إلجـــخا  
 تعجية" كثيخ  .

ي أأن يكػن البحث أو السقـال السصمـػ  نذـخ  بالسجمـة ججيـج ولـع يدـبق نذـخ  فـي  -
 مكان أخخ .

تقج  األبحا  مصبػعة عمي الُسبيػتخ عمي مدافة مددوجة بيغ األسـصخ وىـامر  -
ال يقل عغ ثةثة سـشتيستخا" مـغ جسيـع جػانـب الرـفحة بحيـث يكـػن متػسـ  

اســصخ الرــفحة الػاحــج  ( ثســان كمســا" وعــجد 8الُمســا" فــي الدــصخ الػاحــج)
وال يجــب إن تديــج صــفحا"  A4( عذــخيغ ســصخا وذلــظ عمــي ورق حجــع 02)

( ثةثـــــيغ صـــــفحة بســـــا فييـــــا الجـــــجاول 02البحـــــث أو السقالـــــة السقجمـــــة عـــــغ )
 واألشكال والسخاجع والسةحق.

ـــة واســـع الباحـــث ومخكـــد  وعشـــػان السخاســـمة البخيـــجي عمـــي  - يكتـــب البحـــث أو السقال
 ة البحثصفحة مدتقمة في بجاي

كمسـة فـي  022:022يخفق مع البحث أو السقالة ممخرا وافيا ودقيقـا يتـخاو  مـغ  -
 صفحة واحج  مدتقمة.

( ثـــة  ندـــل مــــغ البحـــث إلغـــخاض السخاجعـــة والتحكــــيع 0تدـــمع إلدار  السجمـــة ) -
تحتفظ إدار  السجمة بشدخة واحج  تبقي في ممفـا" السجمـة وال يدـتعيجه الباحـث 

 لمتحكيع .مخ  أخخي وتخسل ندختان 

ىـــػ يخفـــق الباحـــث مـــع مـــػاد البحـــث أو السقـــال السصمـــػ  نذـــخ  مبمغـــا ماليـــا كســـا  -
 محجد في قػاعج رسػ  الشذخ.

بشجـــــا  مخاجعـــــة  –ال تخســـــل البحـــــػ  أو السقـــــاال" لمتحكـــــيع إال بعـــــج اجتيازىـــــا  -
 ."أسمػ  الُتابة"

 فـــي حالـــة عـــج  اجتيـــاز البحـــث أو السقالـــة مخحمـــة السخاجعـــة السبجئيـــة " ألســـمػ  -
الُتابــة " يــتع إرســال ندــخة مــغ البحــث أو السقالــة إلــي الباحــث مخفقــا بخصــا  

بســـا يتفـــق بجقـــة مـــع قػاعـــج كتابـــة تقخيـــخ البحـــث أو  ةإجـــخا  التعـــجية" الةزمـــ



   22222222  --  الرابعالرابع  العددالعدد  ––  عذرعذر  الثانىالثانى  السجمدالسجمد  ــ  دمشيؽردمشيؽر  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية  ــ  واالندانيةواالندانية  التربؽيةالتربؽية  الدراساتالدراسات  مجمةمجمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14 

الســــحكػر ســــابقا مــــع  APAالسقالــــة التاليــــة باإلضــــافة إلــــي اتدــــاقيا مــــع دليــــل 
 عجلة لمسجمة.مصالبة الباحث بتدجيج تُمفة البخيج عغ إعاد  الشدخة الس

عشــج اجتيــاز البحــث أو السقالــة مخحمــة والتحكــيع تخســل إدار  السجمــة إلــي الباحــث  -
خصابــا لقبــػل الشذــخ مؤرخــا بسػعــج وصــػل آخــخ تقــاريخ السحكســيغ فــي حالــة 
اجتيــاز البحــث أو السقالــة إلــي الباحــث مذــفػعا بسةحطــا" ىيئــة التحكــيع أمــا 

مغ قبل ىيئـة التحكـيع تخسـل إدار  في حالة عج  قبػل البحث أو السقالة لمشذخ 
السجمــة خصــا  اعتــحار عــغ نذــخ البحــث أو السقــال مخفقــا بــو الشدــختيغ المتــيغ 
تعخضتا لمتحكـيع وال يسمـظ حـق رفـس أي بحـث أو مقالـة أو قبػلـو بعـج إدخـال 
التعـــجية" السصمػبـــة عميـــة ســــػي رئـــيذ التحخيـــخ بعــــج الخجـــػ، إلـــي مدتذــــار 

 التحخيخ .

لمتعجية" السصمػبة ووصػل البحـث أو السقالـة بعـج التعـجيل  بعج استيفا  الباحث  -
إلـي إدار  السجمــة يــجرج البحــث أو السقالــة فـي قائســة االنتطــار الخاصــة بــالسػاد 

 السقبػلة لمشذخ تسييجا لعسمية الصباعة .
( مدـــتة" 2ومـــع ضيـــػر العـــجد الـــحي يزـــع البحـــث أو السقالـــة تخســـل السجمـــة ) -

Off-Prints  تُميفـــو بشفقاتيـــا مخفقـــة بشدـــخة مجانيـــة مـــغ إلـــي الباحـــث دون
العـــجد الـــحي يزـــع البحـــث أو السقالـــة ويدـــجد الباحـــث تُمفـــة أيـــو مدـــتة" أو 
إعجاد إضافية مغ السجمة قـج يحتاجيـا وذلـظ بشـا  عمـ  خصـا  مصبـػ، ومػقـع 

 مشو ومػجو إلي إدار  السجمة 

بيـــــة تخحــــب السجمــــة بشذــــخ مخاجعــــا" وعـــــخض الُتــــب والسؤلفــــا" العخبيــــة واألجش -
الرادر  خةل األعػا  الثةثة الدابقة عمي صجور عجد السجمة السدمـع نذـخىا 
فيــو عمــي إال يديــج حجــع السخاجعــة أو العــخض عــغ خســذ صــفحا" مــغ حجــع 

A4 . مع مخاعا  كافة الذخوط والقػاعج الخاصة بالشذخ في السجمة 

ون بــأي شخيقــة أو فــي أي مكــان آخــخ د هكــل مــا يشذــخ فــي السجمــة ال يجــػز نذــخ  -
ذن كتـــابي مـــغ رئـــيذ التحخيـــخ ويجػزمـــع ذلـــظ نذـــخ ممخرـــا" أو اقتباســـا" إ
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السرــجر األصــمي الــحي يشبغــي  اسجمــة باعتبارىــالمخترــخ  بذــخط اإلشــار  إلــي 
  .الخجػ، إليو

  .تخسل البحػ  أو الجراسا" باسع الديج األستاذ الجكتػر/ رئيذ تحخيخ السجمة -

عخبـــي أو أي لغـــة  01ش  يـــػتخ بـــالجراســـا" مكتػبـــة عمـــي الُسب تقـــج  البحـــػ  أو -
( صـفحة 02) عـغ جـاوز البحـثتوال ي ،عةو  عمي ثـة  ندـل أجشبية أخخ ،

( صـفحة بعذـخ جشييـا" 02حيـث تحدـب الرـفحا" الدائـج  عـغ ) ،فمػسكا 
فـق بالبحـث ويخ  ،وخسدة دوالرا" لمباحثيغ فـي الخـارج ،لُل صفحة لمسرخييغ

 .ثمكتػ  عمييا البح( C.D)سصػانة السسغشصة اإل

وال تعبــــخ بالزـــــخور  عـــــغ رأي األفُــــار الـــــػارد  بالسجمـــــة تعبــــخ عـــــغ رأي كاتبيـــــا  -
 السجمة.

تختب البحػ  أو الجراسا" بالسجمة وفق اعتبـارا" تشطيسيـة خاصـة وال عةقـة ليـا  -
 .بسكانو البحث والباحث

ـــة  - ال تمتـــد  السجمـــة بـــخد البحـــػ  أو الجراســـا" التـــي ال يتقـــخر نذـــخىا أو غيـــخ قابم
 .لمشذخ 

  األبحبثاألبحبث  وشروشر  وورسىرسى

رسػ  الشذخ التي يتحسميا أصـحا  البحـػ  الـخاغبيغ فـي نذـخ بحـػثيع فـي 
 -السجمة كاألتي :

جشيـــو لمشذـــخ( لمبحـــث الـــحي  522ىيئـــة تحكـــيع    222جشييـــا ) 0022مبمـــ   -
جشييــا" لمرــفحة  02صــفحة أو اقــل باإلضــافة إلــي  02يرــل عــجد صــفحاتو 

ذلــــظ لمبــــاحثيغ السرــــخييغ صــــفحة و  02الػاحـــج  التــــي يديــــج فييــــا البحــــث عــــغ 
 أعزا  ىيئة التجريذ بالُمية أو خارجيا 

دوالر لمشذــــخ( لمبــــاحثيغ مــــغ  002دوالر لمتحكــــيع    022دوالر ) 002مبمــــ   -
ــــخ السرــــخييغ بالخــــارج  8باإلضــــافة إلــــي  ،والسرــــخييغ العــــامميغ بالخــــارج  غي

 صفحة . 02دوالرا" لمرفحة الػاحج  التي يديج فييا البحث عغ 
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  انعهمُتانعهمُت  انمجهتانمجهت  فٍفٍ  تشترا تشترا االاال  قىاعدقىاعد

ا شبقــا لمقــخارا" لمــخاغبيغ فــي الحرــػل عمــ  السجمــة مــغ داخــل الجسيػريــة وخارجيــ
 -:والقػاعج ااتية

 لمشدخة الػاحج . جشييا   22قيسة االشتخا  في السجمة العمسية داخل مرخ  -

لمشدــــخة الػاحــــج   دوالرا   02قيســــة االشــــتخا  فــــي السجمــــة العمسيــــة خــــارج مرــــخ  -
 اليف الذحغ.بخة  تُ

عمـــي إن تدـــجد قيســـة االشــــتخا  بذـــيظ مقبـــػل الـــجفع باســــع مجمـــة كميـــة التخبيــــة  -
 ويخســـل عمـــ  (مجهةةةت اندراسةةةبث انتربىَةةةت وا وسةةةبوُت)دمشيـــػرجامعـــة 
 التالي :  العشػان

 

 
  انبحُرةانبحُرة  محبفطتمحبفطت  ––  انعربُتانعربُت  مصرمصر  جمهىرَتجمهىرَت

  انىظريانىظري  َىبَرَىبَر  2525  مجمعمجمع  --  األبعبدَتاألبعبدَت  ––  دمىهىردمىهىر

  مىهىرمىهىردد  جبمعتجبمعت  ––انتربُتانتربُت  كهُتكهُت

  222222//245245//  33282225282225    --      222222//245245//  33282222282222  تت
  222222//245245//33282221282221  فاكسفاكس
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  ؽياتؽياتــــالسحتــالسحتــ
  انصفحبثانصفحبث  انمىضىعبثانمىضىعبث  مم

1 
  الجامعةالجامعة  طالبطالب  لديلدي  بالتعاطفبالتعاطف  وعالقتياوعالقتيا  اإلنفعالاإلنفعال  عدوى عدوى 

  عاممية(عاممية(  )دراسة)دراسة
  عثسانعثسان  الديدالديد  فاروق فاروق   أ.د.أ.د.                          عبدهعبده  الديدالديد  اليادياليادي  عبدعبد  أ.د.أ.د.

1919  --  9494  

2 
La quête de la perfection esthétique et édénique 

dans: "Le joujou du pauvre" de Charles 

Baudelaire 
Dr Riham Alaa Raafat 

9595  --    131322  

3 

  لتشسيةلتشسية  الدحابيةالدحابية  الحؽسبةالحؽسبة  تطبيقاتتطبيقات  باستخدامباستخدام  نقالنقال  تعمػتعمػ  بيئةبيئة  ترسيػترسيػ

  التربيةالتربية  كميةكمية  طالبطالب  لدىلدى  اإللكترونيةاإللكترونية  التعمػالتعمػ  مرادرمرادر  تطؽيرتطؽير  مياراتميارات
  واليوالي  فؽزي فؽزي   دمحمدمحمأ.د.أ.د.            غازي غازي   تؽفيقتؽفيق  ػػإبراىيإبراىيأ.د.أ.د.

  حبؽرحبؽر  مؽسىمؽسى  سعدسعد  ىؽيداىؽيداأ.أ.

131333  --  178178  

4 

  االستجابةاالستجابة  نعريةنعرية  باستخدامباستخدام  الجسعيالجسعي  االنفعالياالنفعالي  الذكاءالذكاء  مقياسمقياس  تدريجتدريج

  الجامعةالجامعة  طالبطالب  مؼمؼ  عيشةعيشة  عمىعمى  لمسفردةلمسفردة
  البشاالبشا  يديدععالدالد  دلدلااعع  أ.د.أ.د.                                عكاشةعكاشة  فتحيفتحي  محسؽدمحسؽد  أ.د.أ.د.

    مجميمجمي  الحفيظالحفيظ  عبدعبد  إبراىيػإبراىيػ  دمحمدمحم  ..مم..مم                          حالوةحالوة  ؽؽببأأ  يديدععالدالد  دمحمدمحم  د.د.  

179179--  248248  
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