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 سبتمــرب    –األول  زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل جملـة الــرتبيــة اخلــاصــة والتــأهــيل

 

 ب 

(*) 
 التميميأ.د/ أمحد عبدالعزيز 

 السعودية -جامعة امللك سعود

 أمحد مهدى مصطفيأ.د/ 
اللجنة العلمية لرتقية األساتذة  مقرر -أستاذ علم النفس 

 )جامعة األزهر( واألساتذة املساعدين جبمهورية مصر العربية
  وعـــد اهلل املطـــــــعبأ.د/ 
 السعودية -شقراء جامعة      

 باظة عبدالسميع آمال أ.د/ 
الصحة النفسية والرتبية اخلاصة وعميد كلية الرتبية كفر أستاذ 

األساتذة واألساتذة  اللجنة العلمية لرتقية مقرر - الشيخ سابقا 
 املساعدين جبمهورية مصر العربية

 ود الصمادي  ـل حممـأ.د/ مجي
 األردن –األردنيــــة  اجلــامعــة

 محد بلية محد العجميأ.د/ 
 الكويت  – الكويتجامعة 

 Richard Mainzer.د/ ريتشارد مانزير أ
 (CEC) مستشار جملس األطفال غري العاديني االمريكى

 Rud Turnbull   لـرنبـد تـ.د/ ريأ           
 أمريكا –جامعة كانسس 

 ديـرشيـان الــأ.د / مسيح
 السعودية -امللك فيصل  جامعة

 سـح الريـالـارق بن صـطأ.د/ 
 السعودية –جامعة امللك سعود 

 رياوىــم الشــريــمأ.د/ 
  البحرين -جامعة اخلليج العربي 

 دــد اهلل حممـادل عبــأ.د/ ع
 عميد كلية علوم ذوى االعاقة

 مصر -جــامعــة الــزقــازيــــق  
 اويــرطـالسزيز ــد/ عبد الع.أ

 اإلمارات –جــــامعــــة األمــــــارات 
 .د/ عبد العزيز السيد الشخصأ

 مصر -جــامعـــة عــني مشــس

 أ.د/ عبد العزيز بن حممد العبد اجلبار  
 السعودية -جامعة امللك سعود

 أ.د/ عـــــــــالء أيــــــــــوب 
 البحرين   -جامعة اخلليج العربي

 Matthias Grünke    جرونكا ماتياس د/أ.
 اــــانيــــامل –اــــونيــولــة كــجامع

University of Cologne-German 

 د/ نــاصر بن علي املوسىأ.
 عضــــو جملــــس الشــــورى

 أمني عام الرتبية اخلاصة بالسعودية سابقا

 سعد العجميد/ نــاصر بن أ.
املدير التنفيذي لربنامج الوصول الشامل جبامعة امللك سعود 
  ورئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة

 نيــم احلسـريـعبدالكأ.د/ 
 جامعة امللك سعود –الرتبية اخلاصة  قسمرئيس 

 عــــالء سبيــــعأ.د/ 
  بريوت –)االسكوا(االعاقة  لشؤوناملستشار االقليمي 

 Harvey Rude  هارفى رودأ.د/ 
 الواليات املتحدة االمريكية -جامعة مشال كولورادو

University of Northern Colorado–USA 

 

                                           
يقوم بعض أعضاء هيئة التحرير والهيئة االستشارية بالتواصل مع  مستشعاريم معم عامععال عالميعة اع  مععال التربيعة          )*(

 الخاصة والتأهيل.
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 ج 

 رــــريــــس التحــــرئي
 عــلي عبــدرب النــــبي حنــفي د/أ.

 رــــريــــر التحــــديــــم
 السعودية( -)جامعة امللك سعود  نــيانإبــراهــيم بــن سعــد أبــو  د/

 رـريـة التحــــاء هيئــأعض
 ر(ــــمص  -ا طنطــــة ــــامعــــ)ج  زينــــب حممـــــــود شقـــــــري د/أ.
 (اجلزائر -جامعة ملني دباغني سطيف ) يـــــانـــــــــــي سليمــــــــليل د/أ.
 ة(ــالسعودي -)جامعة امللك سعود رانيــن الــزهـــــي بـن حســعلـ د/أ.
 (كويتال -كلية الرتبية األساسية) نــــواف ملعـــــــب الظفـــــريي د/أ.
 (ودانـــــالس –جامعة اخلرطوم ) هـــــــدى فضـــــل اللــه علـــى د/أ.
 ر(ــــمص  -ا ـــــة بنهــــامعــــ)ج وح   ـحممـــــد كمـــال أبـــو الفتـــــ د/
 السعودية( -امللك سعود )جامعة       ـانـــــيالقحطـــعلي  بن ــدمـــحم د/

 السعوديــة( -جدة )جامعة   يــاحلسين لــاالشع رـاصــد / عبدالن
 (السعوديــة -أم القري )جامعة   وضــــاقضـــن بـــبن حس زارـــند / 

 ةــــــــني اجمللــــــــــــأم
 )مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل ( ــانـد سليمــــأمحــــالــــة ــــهــ د/

 ط ـــار التخطيـــمستش
 (جامعة طيبه –قسم الرتبية اخلاصة  –حماضر )     ريــــــريصــــم الصــــــــــ/ نسيأ

 يــائــار اإلحصــــاملستش
 مصر( - عني مشس )جامعة  رازقـــدالـي عبـــد مصطفــحممـــ د/
 (بنهـــــــــــــا )جامعة  سيــــــــد حممـــــدي صمـــــيدة د/
 املغربي حـــــامت عبد الســـــــالم د/

 ويــــق لغــــــــدقيــــت
 السعودية( -)جامعة امللك سعود    ــارـــــد النجـــــد حممــــالــــخــ د/

 المي ــــــــــــول اإلعــــــــاملسئ
 (رـــمص -فــويــة بين سـامعـ)ج          فــــــــــوســـــاب يــــــــــــأ.د/ رح

 ر(ــــمص  -ا ـــــة بنهــــامعــــ)ج دــأمحـد ـسيـب ـرحـــــان ــسليم د/
 ةــــــــري اجمللــــــــرتــــسك

 مصر( -)مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل     يـــــدالنبــد عبــــان حممــــــامي /أ
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 د 

 

ــار      ــة ذمـــــــــــــــــــــــــــــ ــ      جامعـــــــــــــــــــــــــــــ  نـاليمـــــــــــــ
 

 جامعـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــال  الـــــــــــــــــدين   
 

 العـــــــــــــــرا     
 

ــوم      جامعـــــــــــــــــــــــــــة اخلرطـــــــــــــــــــــــــ
 

ــودان     الســـــــــــ
 

ــة    ــي  جامعـــــــــــــ ــيج العربـــــــــــــ  اخللـــــــــــــ
 

ــرين     البحــــــــــ
 

 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــرجامعــــــــــــــــــــــــــــــة  
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

 

ــة    ــر جامعـــــ ــوم مصـــــ ــا للعلـــــ  والتكنولوجيـــــ
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

ــة    ــتغام جامعـــــــــــــــــــــــــ   مســـــــــــــــــــــــــ
 

ــر     اجلزائـــــــــــ
 

ــة    ــويف  جامعـــــــــــــــ ــين ســـــــــــــــ  بـــــــــــــــ
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

 ظفــــــــــــــــــــــــــــــار   جامعــــــــــــــــــــــــــــــة    
 

 سلطنة عمان    

 عجلـــــــــــــــون الوطنيـــــــــــــــة  جامعـــــــــــــــة   
 

 االردن
 

ــة    ــدة جامعـــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الســــــــــعودية   
 

  

 االزهـــــــــــــــــــــــــــــر جامعـــــــــــــــــــــــــــــة   
 

ــر      مصــــــــــــــــ
 

 جامعـــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــطام      
 

 الســــــــــعودية   
 

   

  

 عــــــــــــــــــني مشــــــــــــــــــس  جامعــــــــــــــــــة   
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

  

   

ــل      ــك فيصـــــــــــــــ ــة امللـــــــــــــــ  جامعـــــــــــــــ
 

 الســــــــــعودية   
 

  

 

 اجملمعـــــــــــــــــــــــــــــة جامعـــــــــــــــــــــــــــــة
 

 الســــــــــعودية   
 

  

ــة    ــل  جامعـــــــــــــــ ــك فيصـــــــــــــــ  امللـــــــــــــــ
 

 الســــــــــعودية   
 

ــة    ــويف  جامعـــــــــــــــ ــين ســـــــــــــــ  بـــــــــــــــ
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

 جامعـــــــــــــــة الـــــــــــــــوادى اجلديـــــــــــــــد       
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

 جامعــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــران  
 

ــعودية    الســـــــــ
 

ــدة  ــة جــــــــــــــــــــــــــــــ  جامعــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الســــــــــعودية   
 

 جامعـــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــاهرة 
 

ــر     مصــــــــــــــــ
 

 وزارة التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   
 

 الســــــــــعودية   
 

 جامعــــــــة االمــــــــام حممــــــــد بــــــــن ســــــــعود
 

 الســــــــــعودية   
 

ــدة     ــة جـــــــــــــــــــــــــــــ  جامعـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الســــــــــعودية   
 

 

ــة    ــك جامعـــــــــــــــ ــل امللـــــــــــــــ   فيصـــــــــــــــ
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 والتأهية   الخاصةة  التربيةة  مؤسسةة  عة   تصةرر  متخصصةة  محكمة دورية علمية مجلة 
Special Education and Rehabilitation Organization(SERO)،  دولةةة  وبتةةةر ي 

ISSN2314-8608 ،  معتمةر   ،  2013 -18770 إيةرا   ور ة  ، 3141-2735التر ي  اإللكترون
إدار  شةؤو  هيةةة التةرري  واللجةا  العلميةة بتةاري         –م  المجلة  اععلةل للجامعةال المصةرية     

اعتمادها كمجلة متخصصة ف  التربية الخاصة م  المجةال  العلميةة   باإلضافة ال  ، 10/8/2014
 مقثمةال  فيهةا  تتةثافر  التة   والبحةث   الرراسال بنشر المجلة وتعنلللتر يال ف  الجامعال العربية، 

 الخاصةة  التربيةة  مجاالل ف  التثثيق، ود ة المنهجية، ووضثح الفكر، أصالة حيث م  العلم  البحث
 التربيةة  أسةاتة   مة   نخبةة  إصةرارها  علةل  ويشةر  .  المتنثعة وتخصصاتها فروعها بشتل والتأهي 
 الخبةر   وىذ مة   متخصصةي    ب  م  للتحكي  والرراسال البحث  جميع وتخضع والتأهي ، الخاصة
 لجةا   فة   التحكةي   معةايير  مع يتفق بشك  ،التخصص مجال ف  المتميز  العلمية والمكانة البحثية
 والمةثاد  العلمة ،  إنتاجه  لنشر العال  بلر  جميع م  للباحثي  فرصة بمثابة المجلة وتعر .التر ية
 يةةةقالتطبي: اعصةةيلة البحةةث : وتشةةم  اإلنجليزيةةة، أو بالعربيةةة نشةةرها، يسةةبق لةة  التةة  العلميةةة
 والمنتةريال  والنةروال  واللقةااال  المةؤتمرال  وتقةارير  التخةر،،  ومشةاريع  البحث ، اريرقوت والنظرية،
 بالتربيةة  العال ةة  ذال اعخةرى  اعكاديميةة  والنشةااال  العلميةة،  الرسةال   وملخصال العم ، وورش
 .المجلة مجال ف  حريثًا المنشثر  الكتب عروض بنشر المجلة ترحب كما. والتأهي  الخاصة
ومما يؤكر نجاح المجلة ف  رسالتها وأهرافها ، بفضة  ا  ثة  جهةثد الهيةةة االستشةارية       

مة  مشةرو     1.35و ةرر    2019وهيةة التحرير حصلت المجلة علةل معامة  التةأثير العربة  لعةا       
لجهثده فة     معام  التأثير العرب  ، وهنا نتقر  بجزي  الشكر لألستاذ الركتثر / محمثد عبرا لعاا

، وايضةا  النشر العرب  ودع  المجالل العربية والسع  عثراا منظثمة النشر العلم  بالثا  العربة   
عةر  البيانةال العربيةة    مة   ا  (ARCIF)واالستشةهادال للمجةالل العلميةة العربيةة      معام  التةأثير  

 ( ضم  الفةة الثسط  المرتفعة.Q2الر مية )معرفة( وكا  معام  المجلة )

 

 البحةث   بنشةر  المعنيةة  العلميةة،  المجالل أشهر ضم  ومصنفة رالر ، مجلة تكث  أ  
 .العالمية البيانال  ثاعر ف  والتأهي  الخاصة، التربية مجال ف  المحكمة

 

 مهنية معايير وفق المحكمة البحث  ونشر للباحثي ، علميًّا مرجًعا لتصبح المجلة تسعل 
 .والتأهي  الخاصة التربية ف  متميز  عالمية

 

 والتأهي  الخاصة التربية مجال ف  متخصص أكاديم  وعاا إيجاد. 
 والتأهي  الخاصة التربية مجال ف  للباحثي  ةعلمي يةمرجع إيجاد. 
 التربيةة  مجةال  فة   والعالميةة  واإل ليميةة  المحليةة  المسةتثيال  علةل  البةاحثي   حاجةة  تلبية 

 .والتأهي  الخاصة
 بعةر  والتأهية   الخاصةة  التربيةة  أبحةا   نشةر  خةالل  مة   المعرفةة  مجتمع بناا ف  المشاركة 

 .التخصص ف  الخبراا م  تحكيمها
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 مصر( -ابتهاج حممود طلبة )جامعة القاهرة د/أ.
 األردن( -إبراهيم عبداهلل الزريقات )اجلامعة األردنية  د/أ.
 السعودية( -إبراهيم العثمان )جامعة امللك سعود  د/أ.

 السعودية( -)جامعة امللك سعود  املعيقلأ.د/ إبراهيم 
 مصر ( –أمحد مهدى مصطفى )جامعة األزهر  د/أ.
 ( السعودية – مللك عبدالعزيز)جامعة ا أسامة معاجيين د/أ.
 مصر( -)جامعة بنها   أشرف أمحد عبدالقادر د/.أ
 مصر( -أشرف عبدالغين شريت) جامعة اإلسكندرية  د/أ.
 مصر( -حلوان  )جامعة السيد عبداحلميد سليماند/.أ

 السعــوديــة( –أ.د/ إهلــــام القصـــرييــن )جامعة جـــدة 
 مصر( -املنيا)جامعة أنور رياض عبدالرحيم  د/.أ
 مصر( -إميان فؤاد كاشف  )جامعة الزقازيق   د/.أ
 مصر( -ايهاب عبدالعزيز الببالوى)جامعة الزقازيق  د/أ.
 السعودية( -بندر ناصر العتيبى)جامعة امللك سعود د/.أ
 مصر( -تهانى حممد منيب ) جامعة عني مشس  د/أ.
 السعودية( -حسن مصطفى عبداملعطي ) جامعة طيبة د/أ.
   مصر( -)جامعة بنها   حسن عبدالفتا  الفنجري د/أ.

 مصر(   - كفر الشيخ)جامعة   حسين النجارأ.د/ 
 مصر( -)جامعة املنوفية   محدي علي الفرماوي د/أ.
 (مصر -األزهر )جامعة رمضان عبدالفتا خالد  د/أ.
 مصر( -)جامعة القاهرة خالد عبد الراز  النجار د/أ.
 مصر( -سوهاج  )جامعة خلف امحد مبارك د/أ.

 مصر( -نصورة )جامعة امل  مجال فايد  .د/ 
 مصر( -رشاد عبدالعزيز موسى )جامعة األزهر د/أ.
 مصر( -)جامعة بنها  رمضان حممد رمضان د/.أ
 السعودية( -زيد حممد البتال)جامعة امللك سعود د/.أ
 السعودية( -)جامعة امللك سعودان السرطاوىزيد د/أ.

 السعودية( –أ.د/ سامر عبد احلميد احلسائي )جامعة جدة 
 مصر( -جامعة اإلسكندرية )ألنصاري سامية لطفى ا د/أ.

  مصر( -قناة السويس) جامعة  سحر القطاوى أ.د/ 
 السعودية( -سعيد عبد اهلل دبيس )جامعة امللك سعود  د/أ.

 السعودية( –أ.د/ سلطـــان الـزهـرانـي )جامعة جدة 
   مصر( -)جامعة بنى سويف سليمان حممد سليمان د/أ.
 مصر( -سناء حممد عبد العليم سليمان)جامعة عني مشس د/أ.
 (السعودية  -أم القري)جامعة  صبحي احلارثي د/أ.
 مصر( -بنها)جامعة الدين توفيقصال   د/أ.
 مصر( -بنها)جامعة صال  الدين عبدالقادر  د/أ.
 السعودية( –صال  الدين فر  خبيت )جامعة امللك سعود  د/أ.
 السعودية(  -)جامعة أم القري ضرار القضاةد/ م. أ.

 مصر( -أ.د/ طلعت منصور )جامعة عني مشس
 مصر( -أ.د/ عادل حممد  العدل )جامعة الزقازيق 

 السعودية ( -أ.د/ عبداهلل حممد أمحد اجلغيمان )جامعة امللك فيصل
 مصر( –أ. د/ عبدالرمحن سيد سليمان ) جامعة عني مشس 

 السعودية( -أ.م.د / عبد الرمحن علي بديوي )جامعة األمام عبد الرمحن بن فيصل 
 السعودية( -)جامعة امللك سعود  عبداهلل الوابليأ.د/ 
 مصر( -)جامعة  دمياط   عبدالناصر  أنيس د/أ.
 مصر( -عبدالوهاب حممد كامل )جامعة طنطا د/أ.
 مصر( -علي حسني بداري )جامعة املنيا د/أ.
 (مصر -املنوفية)جامعة  شعيبعلي  د/أ.
 سلطنة عمان( -علي  مهدى كاظم ) جامعة السلطان قابو   د/أ.
 (السعودية -امللك سعود)جامعة   على حممد هوساوي د/أ.
 مصر( -)جامعة بنها   فاطمة حممد عبدالوهاب د/.أ
  مصر( -املنصورة  فؤاد حامد املوايف )جامعة د/.أ 
 مصر( -لزقازيق )جامعة ا فوقية حسن رضوان د/أ.
 مصر( -)جامعة عني مشس   ت فؤاد إبراهيميفيول د/أ.
 مصر( -)جامعة بنها     كرميان عويضة منشار د/أ.
 مصر( -)جامعة بنها    صربي ماهر إمساعيل د/.أ
 (مصر - بنها)جامعة   جمدي  حممد الشحات د/أ.
 مصر( -جمدي عبدالكريم حبيب )جامعة طنطا د/أ.

 السعودية( – )جامعة أم القـرى أ.د/ حممــد احلــويطـــي 
 مصر( -عني مشس )جامعة حممد ابراهيم عيد د/أ.

 االردن( – البلقاء التطبيقية جامعه) حممد نايف عياصرهأ.م .د / 
 مصر( -دمنهور )جامعة حممود فتحي عكاشة د/أ.
 مصر( -)جامعة اإلسكندرية  حممود حممد منسي د/أ.

 مصر( -نصورة )جامعة امل  مندوة.د/ حممود 
 مصر( - جنوب الوادى )جامعة   حمفوظ عبدالستار ابو الفضل د/أ.
  مصر( -طنطا  حممد عبد الظاهر الطيب )جامعة د/.أ
 مصر( -)جامعة السويس  حممد حممد شوكت د/أ.

 (مصر - بين سويف)جامعة  حممد مصطفيأ.م.د / 
 مصر( - اسيوط)جامعة  مصطفي احلدييب م.د / أ .
 مصر( -مشرية عبداحلميد اليوسف     )جامعة املنيا د/أ.
 مصر( -ناجي حممد الدمنهوري  )جامعة اإلسكندرية د/أ.

 (مصر  –عني مشس )جامعة   نادية احلسيينأ.د/ 
 (السعودية  -مللك سعود)جامعة ا  ناصر سعد العجمي د/أ.

 السعودية( –جدة)جامعة   نايف الزارعأ.د/ 
 السعودية(  -)جامعة امللك سعود  نبيل املالكيأ.د/ 
 الكويت( -)جامعة الكويت    اة عبدالعزيز املطوع د/أ.
 مصر( -زهر)جامعة اال  وليد الصيادد/ م .أ.
 مصر( -وفاء حممد كمال عبداخلالق   )جامعة القاهرة  د/أ.
 مصر( -هشام عبدالرمحن اخلوىل ) جامعة بنها  د/أ.

 مصر( -)جامعة القاهرة هند أمبابيأ.د/ 
 السعـوديـة( –)جامعة حائل  .د/ ياسر السمــريي.مأ

                                           
 ملحعععوظعععععة: )*(
 تم ترتيب األسماء حسب األبعدية. -1

ا  ضوء التداخل واالرتباط الوثيق للبحوث والدراسال الت  تتناول ائال التربية الخاصة م  العديد معم التخصصعال مثعل      -2
 –تكنولوعيا تعليم  –أصول التربية  –اإلدارة والتربية المقارنة  –مناهج وطرق تدريس   –الصحة النفسية  -)علم النفس 

خ (، رأل هيئة تحرير المعلعة ضعرورة االسعتعانة بخبعرال األسعاترة العرواد اع         الخدمة االعتماعية، رياض األطفال ....إل
؛ ورلع  لنضعر ععدد خعا  اع  شعهر نعوامبر        هره التخصصال ضمم اللعنة العلميعة لخدمعة المعلعة وتحقيعق أهعدااها     

 )دراسال وبحوث تربوية ونفسية(.

 يتم تحديث قائمة السادة المحكميم بشكل مستمر. -3
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 ز 

 
 

 بشروط تلتزم ال اليت البحوث إن إذ كامل، بشكل النشر بشروط االلتزام ضرورة على التحرير هيئة تؤكد

 :يلي ما الشروط هذه ومن النشر، طبشرو التقيد يتم حتى مباشرة أصحابها إىل وتعاد فيها، ينظر لن النشر

 ةــــــــالفني روطـــــــالش :أواًل
 : البحث تسليم عند التالية الفنية الشروط توافر جيب

 :يلي كما املنت يف اخلط نوع يكون أن  -1

 خط باستخدام العربية للبحوث Simplified Arabic  ( 14) حبجم، 
( 14) حبجــم الفرعيــة والعنــاوين ، بولــد( 16) حبجــم الرئيســة والعنــاوين

ــا الواحــد حجــم وبهــوام  بولــد، ( الصــفحة ويســار ميــني  ســم 3.25) منه
 وأن ، السـطور  بـني  مفـردة  مسـافة  وتـرك (. الصفحة وأسفل أعلى سم3.5)،

 Simplified Arabicالعربيـة  للبحـوث  اجلـداول  يف اخلـط  نـوع  يكـون 
 (.10) حبجم

  خــط  باســتخدام  اإل ليزيــة  للبحــوث Time New Romans  
ــم ــة والعنــاوين 11 حبج ــم الرئيس ــد( 13) حبج ــة والعنــاوين ، بول   الفرعي
 ويسـار  ميـني   سـم  3.25) منهـا  الواحـد  حجـم  وبهـوام   بولـد، ( 11) حبجم

  مســـــافة وتـــــرك(. الصـــــفحة وأســـــفل أعلـــــى ســـــم 3.5)،(الصـــــفحة
 اإل ليزية للبحوث اجلداول يف اخلط نوع يكون وأن ،كما السطور بني دةمفر

Time New Romans (. 8) حبجم 
 وأن البحــث، ثنايــا مجيــ  يف.......  3 ،2 ،1 العربيــة األرقــام تســتخدم 

 .الصفحة أسفل منتصف يف البحث صفحات ترقيم يكون

 بلغـة  املقـدم  البحـث  يف ويشـرتط  كلمـة، ( 200) عن البحث ملخص كلمات تزيد ال -2
 .العربية باللغة ملخص فيه يدرج أن أجنبية

 امللخصـني  ذلـك  يف مبا( كلمة 8000) صفحة 30عن البحث صفحات عدد يزيد ال أن -3
 منـوذج ) واملالحـق  واملراج  واألشكال ،ةاملفتاحي والكلمات واال ليزي، العربي
 (.اال ليزية واللغة  العربية باللغة البحث ملخص

 الـ   املؤسسـة / واجلامعـة  ، البـاحثني / الباحـث  واسـم  ، البحـث  عنوان يكتب أن -4
 ثـم . البحـث  صـفحات  قبـل  مسـتقلة  صفحة على املراسلة، وعنوان  إليها ينتمي
 فقـط  البحـث  عنـوان  يكتـب  حيـث  األوىل بالصـفحة  بـدءاً . البحث بصفحات تتب 

 . البحث بكامل متبوعًا

 :التالية العناصر من البحث يتكون أن -5
ــة   ــكلة مقدم ــة ،مش ــئلتها الدراس ــم ا،فرضــياته/ وأس ــدافها، ث ــم أه ــة ث  أهمي

 النظــري اإلطــار الدراســة، مصــطلحات ثــم ، الدراســة حمــددات ثــم ،الدراســة
 :الدراســة وإجــراءات الطريقــة  ثــم ،(معــًا دجمهــم يــتم) الســابقة والدراســات
 السـيكومرتية  اخلصـائص  الدراسـة،  وأدوات والعينة، ، الدراسة منهج) وتتضمن
(. اإلحصـائية  واألسـاليب  الدراسة، وإجراءات" والثبات  الصد  "الدراسة ألدوات
ــم ــائج ث ــتمل  ومناقشــتها الدراســة نت ــذا ويش ــى القســم ه ــائج عل ــل نت  التحلي

 توضـ   وأخريًا عنها، املنبثقة التوصيات ثم عليها، والتعليق واألشكال واجلداول
  التوثيـــــق أســـــلوب يعتمـــــد أن علـــــى أجبـــــديًا مرتبـــــة" املراجـــــ  قائمـــــة

ــنت يف ــواء العائلــة اســم علــى املراجــ  أو امل   أجــنيب، أم عربــي املرجــ  كــان س
 .وجدت إن واملالحق

 . فوقهـا  عناوينهـا  وتكتـب  متسلسـالً  ترقيمـاً  وتـرقم  الـنص  يف اجلـداول  تدرج  -6
 .اجلدول حتت فتكتب التوضيحية املالحظات أما

 .الضرورة عند الصفحة آخر يف الباحث وتوضيحات ومالحظات اهلوام  تذكر -7

 األمريكيــة، الــنفس علــم مجعيــة نظــام هــو اجمللــة يف املعتمــد التوثيــق أســلوب -8
 :الساد  اإلصدار

(American Psychological Association- APA-6th ED) 

 .للنشر رفضه أو أهليته، وتقرير للبحث، األولي الفحص حق التحرير هليئة -9

 يف نشـره  جيـوز  وال للمجلـة،  النشر حقو  كل تؤول للنشر البحث قبول حالة يف -10
 .التحرير هيئة رئيس من كتابي أذن دون الكرتونيًا، أو ورقيًا آخر نشر منفذ أي

 من تسالسلتم( 5) وعدد اجمللة، من نسخة الباحث يعطي البحث، نشر حالة يف -11
 .الدراسة

 أن كمـا  اجمللـة،  رأي عـن  تعـرب  وال الباحثني أراء عن تعرب اجمللة يف الواردة اآلراء -12
 .الباحث مكانة وال البحث ألهمية خيض  ال اجمللة يف البحوث ترتيب

 الربيـــد خــالل  مــن  Word برنـــامج علــى  الكرتونيــاً  البحـــوث تقــديم  يــتم  -13
 املوجـودة  النمـاذج  تعبئة م  journalofjser@gmail.com االلكرتوني

 .اجمللة موق  على

 
 للنشر إدارية شروط:  ثانيًا

 يفيـد ( وجـدوا  إن) املشاركني الباحثني مجي  ومن منه موقعًا تعهدًا الباحث يقدم -1
 تنتهـي  حتـى  أخـرى  جهـة  يف للنشر مقدم غري وأنه نشره، يسبق مل البحث بأن

 منشـور  كتـاب  مـن  جزءًا ليس البحث أن أو ، اجمللة يف ونشره حتكيمه، إجراءات
 (. حبث بنشر والتعهد الباحث بيانات منوذج)

 الرتبيـة  جملة يف نشره إقرار بعد آخر، مكان يف منه أجزاء أو البحث نشر جيوز ال -2
 .التحرير رئيس من بذلك كتابي إذن على احلصول بعد إال والتأهيل، اخلاصة

 يف اجمللـة  رغبـت  وإذا اجمللـة،  إىل كافـة  النشـر  حقـو   نقـل  علـى  الباحـث  موافقـة  -3
 .صاحبه من مكتوبة موافقة على حتصل أن عليها فإن البحث نشر إعادة

 
 :التالي االلكرتوني املوق  على الدخول يرجىوملزيد من املعلومات : 

http://sero.org.eg 
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  للمجلة االلكترون  البرير إلل بالمجلة المتعلقة المراسالل وجميع البحث  ترس  : 

journalofjser@gmail.com 

 والتأهي  الخاصة التربية مجلة تحرير هيةة رلي  إل  أو: 
 

 سابقا( جامعة امللك سعود )  جامعة بنها –كلية الرتبية 
 00201221160126: حممول ( –)واتس  للتواصل مصر

 00966502856339 )واتس ( للتواصل خارج مصر
 dralihanafe@hotmail.com:الربيد االلكرتوني

أو االتصال مباشر  عل  سكرتارية مؤسسة التربية الخاصة والتأهي  

 للحصثل علل النسخة الثر ية والمستالل. (01004645947)

  ورش حضةثر  ، المجلةة  اعةراد  علةل  والحصةثل  المجلة، ف  للنشر االولثية م  لالستفاد 

 التحريةر  رلةي   يرحةب  ،(SERO) والتأهية   الخاصةة  التربيةة  مؤسسةة  ومةؤتمرال  عم 

  زيةار   خةالل  مة   المجلةة  /المؤسسةة  لعضةثية  الخاصةة  التربيةة  فة   البةاحثي   بانضما 

 http://sero.org.eg ؤسسة للم االلكترون  المث ع

 https://sero.journals.ekb.eg ة عل  بنك المعرفة والمث ع االلكترون  للمجل

،  journalofjser@gmail.comة المجلة  ايمي  علل ارسالالعضثية، ووتعبةة نمثذ، 

، وتكةالي    (0180000012150وحساب المؤسسة ببنك التعمير واالسةكا  فةر  بنهةا )   

النشر ف  المجلة ه  المصةرر االساسة  لرعايةة االافةال ذوى االعا ةة بالمؤسسةة مة         

رمال الرعاية النهارية بثاسطة فريق عمة  متعةرد التخصصةال وجميةع خةرمال      خالل خ

 التربية الخاصة.
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فة  مجةال التربيةة     أ  تقةر  للبةاحثي    ((JSER التربيةة الخاصةة والتأهية    يسعر مجلةة  
، وردود الفع  الت  تلقاها أعضةاا  ها بشك  منتظ بعر إصرار أصرق التحيال وأعطرها الخاصة

هيةة التحرير، والت  كانت بمثابة دافع لمثاصلة السةير  ةرمًا لمثاصةلة العمة ، لتطةثير بيةت       
لجهثد المبةولةة فة  مجةال التربيةة الخاصةة فة  الةثا         لالخبر ، حتل يكث  بمثابة استمرار 

ة م  هيةةة التحريةر فة     العرب ، وتثثيق النتا، العلم  اعكاديم  المتخصص ف  المجال، رغب
أ  تكةث  المجلةة منفةةًا لنشةر اإلنتةا، العلمة  الةة  سةيقر  فة  المجةال  العلميةة، ولجةا              
التر ية، وفقًا لقثاعر، وضثابط لجا  التر ية العلمية ف  الثا  العرب ، خاصة مع وجثد هيةةة  

،  ، أو العةالم  ، سثاا علل المستثى المحلل، أو اإل ليماستشارية تمث  بيثل خبر  ف  المجال
لتحقيق رؤية المجلة، لتكث  مجلة رالر ، ومصنفة ضم  أشهر المجالل العلمية المعنية بنشر 

 البحث  المحكمة ف  مجال التربية الخاصة والتأهي  ف   ثاعر البيانال العالمية.
ويقث  هيةة تحرير المجلةة بععةاد  العمة  علةل مث ةع المجلةة بمةا يتثافةق مةع النشةر           

يث يثجر رغبة لةرى الهيةةة االستشةارية وهيةةة تحريةر المجلةة واللجنةة العلميةة         االجنب ، ح
وتحريث المث ع االلكترونة  ونشةر ملخصةال االعةراد ، والحةر       ،  ISIبعدرا، المجلة ضم  

علل أ  تكث  المجلة مكشفة فة  واحةر أو أكثةر مة   ثاعةر البيانةال البيلثجرافيةة العربيةة         
شةركة عةال  المعرفةة للمحتةثى     ،  Mandumahلمنظثمةة ، دار اAlmanhal وخاصة المنهة  

ومةا   وجارى رفع االعةراد علةل العبيكةا .   وبنك المعرفة  ، askzadأسك زاد االرد ،  – الر م 
يطلبة ذلك م  جهثد الفتر  القادمةة، بعةر حصةثل المجلةة علةل معامة  تةأثير عربة  لعةا           

متخصصةةة فةة  الةةثا  العربةة ، وذلةةك مةة  مشةةرو  معامةة     كمجلةةة 1.35و ةةرر   2019
 التصني  العرب .

 –أستاذ التربيةة الخاصةة    جمي  الصماد  اعستاذ الركتثر/ قث  يوتتشر  المجلة بأ  
 ثةام  لابتقةري  العةرد    ،فة  الةثا  العربة     لتربيةة الخاصةة  اأحر خبراا و ،الجامعة االردنية 

 .الثالثث  و
تتثجه هيةة تحرير المجلة بخالص الشكر والتقرير لألساتة  الخبراا ف  الهيةة  وأخيرًا،

االستشارية، واللجنة العلمية، والباحثي  ف  مجال التربية الخاصة علل جهثده  المؤثر  ف  
تحقيةةق رؤيةةة، ورسةةالة، وأهةةرا  المجلةةة، وتبنةةيه  هةةةا الثعةةاا اعكةةاديم ، ودعمهةة  غيةةر  

 قاا بالمجلة، لتصبث إلل مجارا  المجالل العالمية.المحرود الة  يقر  لالرت

 ،،،حتياتي وتقديري
 

                                           
 .المعلة تحرير هيئة ورئيس ،/ وعامعة أم القري  بنها عامعة – التربية كلية - الخاصة التربية أستار( )*
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 بقلـــــــم               

خصثًصةا  و العلة  يشهر العال  حركة سريعة م  التقر  والتطثر فة  شةتل ميةادي     

تطةثر متسةار  فة  حركةة البحةث العلمة  لفةةال        ، ومةا يصةاحبها مة     الخاصة مجال التربية

التربية الخاصة، وما يتعلق به  م  مظاهر سلثكية ومعرفيةة وسةيكثلثجية، ومةا يحتةاجث      

إليه م  برامج تنمثية وتطثيرية وتثجيهية عداله  وسلثكه ، ومةا تثليةه إيةاه  الجهةال     

يسةر حيةاته  وتسةه     الحكثمية والخاصة م  س ِّ للقثاني  والتشةريعال واعنظمةة التة  ت   

علل ذويه  سب  التعام  معه ، وتعر مؤسسة التربية الخاصةة والتأهية  مة  المؤسسةال     

الخاصة الراعمة لهةه الفةال م  أفراد المجتمع عبر خرماتها المتعرد  لهة ، وعلةل رأسةها    

ف  هةا المجال علل مستثى العةال    مجلة التربية الخاصة والتأهي ؛ تلك المجلة المتخصصة

المتنام  عبةر أعةرادها السةابقة فتؤصة  دالًمةا وتؤكةر       عطااها عرب ، حيث إنها م  خالل ال

رعاية فةال التربية الخاصة، وتقري  الةرع  لهة  مة  خةالل دراسةة وا عهة  والتنقيةب فيةه         

 .للحصثل علل أفض  الممارسال المناسبة له  باختال  فةاته  وتصنيفاته 

 ويتنةاول ، لهةا العطةاا حيةث جةاا الجةزا اعول    امتراًدا والثالثث   ثام ال ويأت  العرد

أه  مشةكالل عسةر الحسةاب التة  ينتقة  بهةا تلميةة         تناولت الرراسة االول  دراسال  ستة

السةنة   لمسةتثى  ميرانيةة دراسةة  -السنة الخامسة م  الطثر االبترال  إلل الطثر المتثسط 

بقيةا    مةت الرراسةة الثانيةة    واهت ، -فة  مرينةة سةطي    مة  التعلةي  االبتةرال     الخامسة 

ف   العقليةتطبيق الكفايال التكنثلثجية المسانر  لرى معلم  الطالب ذو  االعا ة مستثى 

فاعليةة الةةال لةرى معلمة  ومعلمةال       علة    الرراسة الثالثة ركزلو،  ضثا بعض المتغيرال

علة    وركزل الرراسة الرابعةة  ، صعثبال التعل  بمحافظة اعحساا ف  ضثا بعض المتغيرال

فعالية برنامج ترريب   ال  علل تقنية االنفثجرافيك ف  اكساب مهارال الث اية م  فيرو  

، وتناولةت الرراسةة   لألافال ذو  اإلعا ة الفكريةة )القةابلي  للةتعل (    (COVID- 19) كثرونا

لعصبية بالمنزل فة   التحريال الت  تثاجه أسر اعافال ذو  االضطرابال النمالية االخامسة 

وا ةع المقةررال الرراسةية وأعضةاا     ، وحاولت الرراسةة  السادسةة فحةص     ضثا جالحة كثرونا

 . ف  بعض الجامعال السعثدية كما يرركه االب ماجستير التربية الخاصة هيةة الترري 

                                           
 .واحد خبراء التخص  ا  الوطم العرب  ،العامعة االردنيةاستار التربية الخاصة  ()*
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 التحقةق مة  فعاليةة    حاولةت الرراسةة اعولةل   دراسةال،   خمسةوتضم  الجزا الثان  

( لتحسةي  التحصةي  اعكةاديم  وزيةاد  االسةتقاللية      Anatomy 4Dبرنامج الثا ةع المعةزز )  

 فعاليةة الثانيةة  الرراسةة  تناولةت  و ، للطالب الصة  عبةر اعجهةز  اللثحيةة فة  مةاد  العلةث        

 الفهة   تحسةي  علةل  القصص الر مية ثناليةة اللغةة   استخرا  الرمثز الثابتة والمتحركة ف  

القلةق  اضطرابال  عل  الثالثةالرراسة وركزل  ، لرى الطالبال الص باشر الحرف  المالقرال  

وحاولت الرراسة الرابعة ،  ة البسيطةفكريال اإلعا ة والمراهقي  ذوىاعافال  لرىواالكتةاب 

فعاليَّة برنامج باستخرا  تحلي  السةلث  التطبيقة ف فة  إكسةاب مهةارال مةا  بة  المررسةة         

لمناصةر  الةاتيةة فة  الكتابةة     اوأهتمةت الرراسةة الخامسةة    ، الفكريَّةة لألافال ذو  اإلعا ةة  

 . وأهميتها ف  التخطيط االنتقال  للطلبة م  ذو  االضطرابال السلثكية واالنفعالية

وختاًما إنه لم  دواع  شرف  وسةرور  أ  أ ةر  هةةا العةرد المبةار  الةة         

تةةه الفكريةةة لكثكبةةة مةة  البةةاحثي  تضةةم  ثةةراًا علمًيةةا وفكرًيةةا بأبحاثةةه ودراسةةاته ومنطلقا

والرارسي  المختصي  ف  مجال التربية الخاصة، وأدعث ا  العل  القرير أ  ينفع بما جاا ف  

العرد، ويجع  ثماره تعةثد بةالنفع علةل فةةال التربيةة الخاصةة وذويهة ، وا  مة  وراا         ا هة

 القصر وهث الهاد  إلل سثاا السبي ،،،

 حتيــــاتـــي


