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   رـايـني   –  الثـانـيزء ـــاجل  ()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( األساتذة املساعدين جبمهورية مصر العربيةو
  وعـــد اهلل املطـــــــعبأ.د/ 

 السعودية -شقراء جامعة      

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

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

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

 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 -جامعة امللك فيصل 

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

 رياوىــم الشــريــمأ.د/ 
  البحرين -جامعة اخلليج العربي 

 دــد اهلل حممـادل عبــأ.د/ ع
 اقةعميد كلية علوم ذوى االع

 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

 ـــــوب أ.د/ عـــــــــالء أيـــــ
 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 العجمي د/ نــاصر بنأ.
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/ 
  وتبري –)االسكوا(االعاقة  لشؤوناملستشار االقليمي 

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

University of Northern Colorado–USA 
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                 الخاصة والتأهيل.



   رـايـني   –  الثـانـيزء ـــاجل  ()دد ــالع ()د ــاجملل جملـة الــرتبيــة اخلــاصــة والتــأهــيل

 

 ج 

 رــــريــــس التحــــرئي
 عــلي عبــدرب النــــبي حنــفي د/أ.

 رــــريــــر التحــــديــــم
 السعودية( -)جامعة امللك سعود  أبــو نــيان إبــراهــيم بــن سعــد 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  ــد حممـــــدي صمـــــيدةسيــــــ 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
 
 
 



   رـايـني   –  الثـانـيزء ـــاجل  ()دد ــالع ()د ــاجملل جملـة الــرتبيــة اخلــاصــة والتــأهــيل

 

 د 

 

ــار         ــة ذمـــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                                                                    جامعـــــــــــــــــــــــــــــ   نـ                    اليمـــــــــــــ
 

                                                                   جامعـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــال  الـــــــــــــــــدين      
 

                      العـــــــــــــــرا         
 

ــوم                                                                            جامعـــــــــــــــــــــــــــة اخلرطـــــــــــــــــــــــــ
 

ــودان                            الســـــــــــ
 

ــة       ــي                       جامعـــــــــــــ ــيج العربـــــــــــــ                                             اخللـــــــــــــ
 

ــرين                           البحــــــــــ
 

                                     األزهـــــــــــــــــــــــــــــــر                                     جامعــــــــــــــــــــــــــــــة  
 

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      
 

                        بــــــــن ســــــــعود                                        جامعــــــــة االمــــــــام حممــــــــد 
 

                   الســــــــــعودية      
 

ــدة        ــة جـــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          جامعـــــــــــــــــــــــــــــ
 

                   الســــــــــعودية      
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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     ،       5137  -     37331         إيةرا          ور ة    ،     7313-    5372                 التر ي  اإللكترون         
                                                           إدار  شةؤو  هيةةة التةرري  واللجةا  العلميةة بتةاري          –                عةا  المصةرية                            م  المجلة  اععلةل للجام  

                                                               اعتمادها كمجلة متخصصة ف  التربية الخاصة م  المجةال  العلميةة               باإلضافة ال    ،     5131 / 7 /  31
          مقثمةا          فيهةا           تتةثافر         التة             والبحةث            الرراسا       بنشر        المجلة       وتعنل                              للتر يا  ف  الجامعا  العربية، 

          الخاصةة            التربيةة        مجاال     ف           التثثيق،      ود ة           المنهجية،       ووضثح        الفكر،    لة   أصا     حيث    م         العلم        البحث
           التربيةة           أسةاتة        مة          نخبةة            إصةرارها        علةل          ويشةر    .           المتنثعة           وتخصصاتها        فروعها      بشتل          والتأهي 
          الخبةر      وى ذ      مة             متخصصةي        ب     م          للتحكي            والرراسا         البحث       جميع       وتخضع           والتأهي ،        الخاصة
        لجةا        فة             التحكةي            معةايير     مع      يتفق      بشك    ،      التخصص      مجال    ف          لمتميز  ا         العلمية          والمكانة         البحثية
           والمةثاد            العلمة ،          إنتاجه       لنشر        العال       بلر       جميع    م           للباحثي       فرصة        بمثابة        المجلة      وتعر   .       التر ية
      يةةة ق      التطبي  :         اعصةةيلة          البحةةث   :        وتشةةم               اإلنجليزيةةة،    أو            بالعربيةةة          نشةةرها،        يسةةبق      لةة         التةة            العلميةةة
              والمنتةريا              والنةروا               واللقةااا               المةؤتمرا             وتقةارير            التخةر،،            ومشةاريع        بحث ،  ال      ارير ق  وت           والنظرية،
            بالتربيةة           العال ةة      ذا          اعخةرى              اعكاديميةة              والنشةااا              العلميةة،            الرسةال           وملخصا         العم ،      وورش
  .      المجلة      مجال    ف        ً حريثًا          المنشثر        الكتب      عروض      بنشر        المجلة      ترحب     كما  .         والتأهي         الخاصة

                                                                     جلة ف  رسالتها وأهرافها ، بفضة  ا  ثة  جهةثد الهيةةة االستشةارية                        ومما يؤكر نجاح الم 
             مة  مشةرو        72 . 3        و ةرر         5132                                                                  وهيةة التحرير حصلت المجلة علةل معامة  التةأثير العربة  لعةا       

            لجهثده فة                                                                                     معام  التأثير العرب  ، وهنا نتقر  بجزي  الشكر لألستاذ الركتثر / محمثد عبرا لعاا
          ، وايضةا                                                              ال  العربية والسع  عثراا منظثمة النشر العلم  بالثا  العربة                         النشر العرب  ودع  المج

                                  مة   اعةر  البيانةا  العربيةة        (ARCIF )                                            واالستشةهادا  للمجةال  العلميةة العربيةة                      معام  التةأثير  
                             ( ضم  الفةة الثسط  المرتفعة.Q2                                   الر مية )معرفة( وكا  معام  المجلة )

 

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

 

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

 

 والتأهي         الخاصة         التربية      مجال    ف        متخصص         أكاديم       وعاا       إيجاد        .  
 والتأهي         الخاصة         التربية      مجال    ف           للباحثي    ة    علمي    ية    مرجع       إيجاد        .  
 التربيةة         مجةال       فة               والعالميةة            إل ليميةة   وا           المحليةة              المسةتثيا         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( -يقات )اجلامعة األردنية إبراهيم عبداهلل الزر 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   رأشرف أمحد عبدالقاد د/.أ

 مصر( -أشرف عبدالغين شريت) جامعة اإلسكندرية  د/أ.
 مصر( -)جامعة حلوان  السيد عبداحلميد سليماند/.أ

 السعــوديــة( –أ.د/ إهلــــام القصـــرييــن )جامعة جـــدة 
 مصر( -املنيا)جامعة أنور رياض عبدالرحيم  د/.أ
 مصر( -زيق  إميان فؤاد كاشف  )جامعة الزقا 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( -ورة نص)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 لطفى ا سامية 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( -لعليم سليمان)جامعة عني مشسسناء حممد عبد ا د/أ.

 (السعودية  -أم القري)جامعة  صبحي احلارثي د/أ.

 مصر( -بنها)جامعة صال  الدين توفيق د/أ.

 مصر( -بنها)جامعة صال  الدين عبدالقادر  د/أ.

 السعودية( –صال  الدين فر  خبيت )جامعة امللك سعود  د/أ.

 لسعودية(ا  -)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( -بن فيصل  أ.م.د / عبد الرمحن علي بديوي )جامعة األمام عبد الرمحن
 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( -جامعة السلطان قابو  علي  مهدى كاظم )  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( -عني مشس )جامعة   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 ابراهيم عيدحممد  د/أ.
 االردن( – جامعه البلقاء التطبيقية) 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( –.د/ ياسر السمــريي )جامعة حائل .مأ

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

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

                                                                                                                      الخدمة االعتماعية، رياض األطفال ....إلخ (، رأل هيئة تحرير المعلعة ضعرورة االسعتعانة بخبعرال األسعاترة العرواد اع        
                                                ؛ 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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       بشروط       تلتزم   ال     اليت        البحوث    إن    إذ       كامل،      بشكل       النشر       بشروط         االلتزام       ضرورة     على         التحرير      هيئة      تؤكد

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

 ةــــــــالفني روطـــــــالش :    أوال 
  :       البحث       تسليم     عند         التالية        الفنية        الشروط       توافر   ب جي

  :   يلي     كما     املنت   يف     اخلط     نوع      يكون    أن    - 1

 خط          باستخدام         العربية        للبحوث   Simplified Arabic   (   11 )     حبجم  ،   
  (   11 )       حبجــم           الفرعيــة             والعنــاوين   ،        بولــد  (   11 )       حبجــم           الرئيســة             والعنــاوين

ــا          الواحــد       حجــم           وبهــوام          بولــد،   (         الصــفحة         ويســار      ميــني       ســم   5 2 . 3 )        منه
     وأن   ،          السـطور       بـني          مفـردة          مسـافة         وتـرك    (.       الصفحة       وأسفل      أعلى    سم   3.5 ) ،

  Simplified Arabic         العربيـة           للبحـوث           اجلـداول    يف       اخلـط        نـوع         يكـون 
   (.  11 )     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     25 . 3 )        منهـا           الواحـد        حجـم            وبهـوام           بولـد،   (   11 )   م  حبج
             مســـــافة           وتـــــرك   (.            الصـــــفحة            وأســـــفل           أعلـــــى         ســـــم   5 . 3 ) ، (           الصـــــفحة

          اإل ليزية        للبحوث        اجلداول   يف     اخلط     نوع      يكون     وأن   ،   كما        السطور    بني    دة   مفر
Time New Romans  (.  8 )     حبجم    

 وأن         لبحــث، ا         ثنايــا       مجيــ    يف        .......    3   ، 2   ، 1           العربيــة          األرقــام          تســتخدم     
  .      الصفحة      أسفل       منتصف   يف       البحث       صفحات       ترقيم      يكون

        بلغـة          املقـدم          البحـث    يف         ويشـرتط          كلمـة،   (    211 )    عن       البحث      ملخص       كلمات      تزيد   ال  - 2
  .       العربية        باللغة      ملخص     فيه      يدرج    أن        أجنبية

          امللخصـني        ذلـك    يف    مبا  (     كلمة      8111 )      صفحة    31  عن       البحث       صفحات     عدد      يزيد   ال    أن  - 3
        منـوذج  )          واملالحـق          واملراج          واألشكال   ، ة       املفتاحي          والكلمات           واال ليزي،        العربي
   (.        اال ليزية        واللغة           العربية        باللغة       البحث      ملخص

       الـ            املؤسسـة   /          واجلامعـة    ،           البـاحثني   /         الباحـث         واسـم    ،         البحـث        عنوان      يكتب    أن  - 1
      ثـم   .        البحـث          صـفحات        قبـل           مسـتقلة       صفحة     على          املراسلة،        وعنوان         إليها       ينتمي

       فقـط          البحـث          عنـوان         يكتـب        حيـث       األوىل           بالصـفحة           بـدءا    .  ث    البح        بصفحات      تتب 
  .       البحث       بكامل          متبوعا 

  :       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

ــم   ،           الدراســة         حمــددات      ثــم   ،         الدراســة           النظــري         اإلطــار            الدراســة،           مصــطلحات      ث
   :         الدراســة            وإجــراءات           الطريقــة        ثــم   ، (       معــا         دجمهــم    تم   يــ )           الســابقة             والدراســات

              السـيكومرتية           اخلصـائص             الدراسـة،         وأدوات          والعينة،   ،         الدراسة      منهج )        وتتضمن
   (.           اإلحصـائية             واألسـاليب           الدراسة،          وإجراءات  "        والثبات         الصد    "       الدراسة       ألدوات

ــم ــائج      ث ــة         نت ــتمل               ومناقشــتها           الدراس ــذا          ويش ــى         القســم       ه ــائج       عل ــل         نت            التحلي
        توضـ           وأخريا        عنها،         املنبثقة          التوصيات    ثم        عليها،          والتعليق         واألشكال   ل      واجلداو
               التوثيـــــق            أســـــلوب            يعتمـــــد    أن          علـــــى              أجبـــــديا             مرتبـــــة "             املراجـــــ             قائمـــــة

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

   .        فوقهـا             عناوينهـا          وتكتـب             متسلسـال              ترقيمـا           وتـرقم         الـنص    يف          اجلـداول       تدرج    - 1
  .     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  -  11
  .       التحرير      هيئة      رئيس    من       كتابي     أذن     دون            الكرتونيا ،    أو         ورقيا      آخر     نشر      منفذ    أي

    من   ت  سال  سل ت م  (  5 )      وعدد       اجمللة،    من      نسخة        الباحث    طي  يع        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                الكرتونيــا             البحـــوث          تقــديم         يــتم   -  13
           املوجـودة            النمـاذج        تعبئة    م   journalofjser@gmail.com          االلكرتوني

  .    اجمللة      موق      على

 
 للنشر إدارية شروط:        ثانيا 

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

         منشـور         كتـاب      مـن         جزءا      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      يرجى                    وملزيد من املعلومات : 

http://sero.org.eg 
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 ح 

  للمجلة           االلكترون         البرير     إلل         بالمجلة          المتعلقة          المراسال        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

اصة والتأهي  أو االتصال مباشر  عل  سكرتارية مؤسسة التربية الخ

 للحصثل علل النسخة الثر ية والمستال . (13111612213)

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

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

           زيةار         خةالل       مة            المجلةة    / ة        المؤسسة           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.com  ة        المجلة        ايمي      علل       ارسال                       وتعبةة نمثذ، العضثية، و

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

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

   ا                                                                               خالل خرما  الرعاية النهارية بثاسطة فريق عمة  متعةرد التخصصةا  وجميةع خةرم     

                التربية الخاصة.
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 الصفحة العنــــــــــوان

  ...................................                          دد  )رئيس هيئة حترير اجمللة(        ــــــــ     ة الع    ــــ   احي  ــ    افتت
 

  ي

  ل  –ك                                                                   ............................................................    دد       ــــــ     م الع   ـــ  دي     ـــــ  تق

 ــاثــــــــــاألبحــ

                                   يف تنميـة مهـارات محايـة الـذات                    اإلنفوجرافيـك                                       برنـامج تـدرييب قـائم علـى تقنيـة           لية ا  فع
  .....................................                                         لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

  &
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                      فة  مجةال التربيةة                          أ  تقةر  للبةاحثي      ((JSER           التأهية                                  يسعر مجلةة التربيةة الخاصةة و   
                                  ، وردود الفع  الت  تلقاها أعضةاا               ها بشك  منتظ          بعر إصرار                      أصرق التحيا  وأعطرها        الخاصة

                                                      ً                                        هيةة التحرير، والت  كانت بمثابة دافع لمثاصلة السةير  ةرمًا لمثاصةلة العمة ، لتطةثير بيةت       
                                                   ةولةة فة  مجةال التربيةة الخاصةة فة  الةثا                   لجهثد المب ل                                الخبر ، حتل يكث  بمثابة استمرار 

                                                                                       العرب ، وتثثيق النتا، العلم  اعكاديم  المتخصص ف  المجال، رغبة م  هيةةة التحريةر فة     
                   ً                                                                                  أ  تكةث  المجلةة منفةةًا لنشةر اإلنتةا، العلمة  الةة  سةيقر  فة  المجةال  العلميةة، ولجةا              

                                العرب ، خاصة مع وجثد هيةةة              ً                                             التر ية، وفقًا لقثاعر، وضثابط لجا  التر ية العلمية ف  الثا
  ،                                                    ، سثاا علل المستثى المحلل، أو اإل ليم ، أو العةالم                                   استشارية تمث  بيث  خبر  ف  المجال

                                                                                  لتحقيق رؤية المجلة، لتكث  مجلة رالر ، ومصنفة ضم  أشهر المجال  العلمية المعنية بنشر 
               انا  العالمية.                                                            البحث  المحكمة ف  مجال التربية الخاصة والتأهي  ف   ثاعر البي

                                                                                 ويقث  هيةة تحرير المجلة بإعاد  العم  علل مث ع المجلة بما يتثافق مع النشر االجنب ، 
                                                                                            حيث يثجر رغبة لرى الهيةة االستشارية وهيةة تحرير المجلة واللجنةة العلميةة بةإدرا، المجلةة     

                                                                                  وتحريث المث ةع االلكترونة  ونشةر ملخصةا  االعةراد ، والحةرأ علةل أ  تكةث          ،   ISI    ضم  
                  وخاصةة المنهة                                                                                     المجلة مكشفة ف  واحةر أو أكثةر مة   ثاعةر البيانةا  البيلثجرافيةة العربيةة        

Almanhal دار المنظثمةة ،                Mandumah  ،        االرد ،   –                                            شةركة عةال  المعرفةة للمحتةثى الر مة       
                      وما يطلبة ذلك م  جهثد                                 وجارى رفع االعراد علل العبيكا .             وبنك المعرفة     ، askzad        أسك زاد 

        كمجلةة     6 . 3        و ةرر       51  51                                                   ة، بعر حصثل المجلة علل معام  تةأثير عربة  لعةا                  الفتر  القادم
                  باالضافة ال  معام                                                               متخصصة ف  الثا  العرب ، وذلك م  مشرو  معام  التصني  العرب .

             ( والمرتبةة    Q1                                    ( ، وصةنفت ضةم  الفةةة ) االولة      331,. )      5151              " للمجلة لعا  Arcif        " أرسي  
         ( مجلةة     673                                                 المجةال  فة  معامة  أرسةي  والبةاله عةردها )                                     الثالثث  عربيا م  مجمث  إجمال 

                                                                                            عربية . االمر الة  يؤكر أنه والحمر   المجلة تتجه نحث تحقيةق أهةرافها فة  النشةر العلمة       
  ،       5137                                                                               كثعاا متخصص يشر  علية خبراا التخصةص منةة صةرور العةرد االول فة  أكتةثبر ،       

                                         االنضةما  لقثاعةر البيانةا  العالميةة                                                                وتثافر كة  معةايير وشةرول النشةر المسةتثفية لمعةايير       
( SCOPUS       والة  أ  شاا ا  سيتحقق خةالل اعشةهر القادمةة ، حيةث أ  المجلةة مرشةحة ، )                                                                               

         ، وتعةر    ( SCOPUS                                                                      ضم  مبادر  اتحاد الجامعا  العربيةة لضة  بعةل المجةال  فة   ثاعةر)      
         لمقةاال                     ، حيةث أ  عةرد ا                                                                   المجلة اال  م  أكثر أوعية النشةر استشةهادا فة  مجةال التخصةص      

         ولمزيةر     ، (6 .35                   وعةرض واستشةهاد )                          ( تحمي  مة  المث ةع،  19,856                 ( ،  ر حصلت عل  )535 )
                                                                         نرجث زيار  مث ع المجلة برعاية اكاديمية البحث العلم  وبنك المعرفة المصر .

                                           
  .      المعلة   ر    تحري      هيئة       ورئيس   ،                  / وعامعة أم القري       بنها       عامعة  –         التربية      كلية  -        الخاصة         التربية       أستار  (   )*
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        أسةتاذ                        حمةر بليةة العحمة                         اعسةتاذ الةركتثر/                  سعاد  العميةر       قث  ي                  وتتشر  المجلة بأ  

             بتقري  العرد    ،               ف  الثا  العرب                لتربية الخاصة ا          أحر خبراا  و   ،        الكثيت        ، جامعة                التربية الخاصة 

  .         االربعث 

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

                                                                                   االستشارية، واللجنة العلمية، والباحثي  ف  مجال التربية الخاصة علل جهثده  المؤثر  ف  

                                                                             الة، وأهةةرا  المجلةةة، وتبنةةيه  هةةةا الثعةةاا اعكةةاديم ، ودعمهةة  غيةةر                       تحقيةةق رؤيةةة، ورسةة

                                                                     المحرود الة  يقر  لالرتقاا بالمجلة، لتصبث إلل مجارا  المجال  العالمية.

 ،،،حتياتي وتقديري
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 بقلـــــــم               

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

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

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

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

                      ِّ                                                                الحكثمية والخاصة م  س ِّ للقثاني  والتشةريعا  واعنظمةة التة  تيسةر حيةاته  وتسةه        

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

  ا                                                                                      الخاصة الراعمة لهةه الفةا  م  أفراد المجتمع عبر خرماتها المتعرد  لهة ، وعلةل رأسةه   

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

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

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

 .                                               الممارسا  المناسبة له  باختال  فةاته  وتصنيفاته                  للحصثل علل أفض 

ً   امتراًدا          االربعث              ويأت  العرد      ة ة    ستة      اول    ةةة     ويتن  ،           الجزء األول   اا  ة        اا حيث ج ة         لهةا العط     

                                                               اتجاها  أعضةاا هيةةة التةرري  بجامعةة جةر  نحةث مبةادر                               تناولت الرراسة االول         دراسا 

               واهتمت الرراسة    ، (    5171             ف  ضثا رؤية )                                             التسريع اعكاديم  للطلبة المتفث ي  والمتميزي  

                                                                                     مرى معرفةة أوليةاا اعمةثر باضةطرابا  التثاصة  وعال تهةا بةبعل المتييةرا  فة            ب        الثانية 

                                          درجة دمج مهارا  التفكيةر فةثق المعرفة         عل                   الرراسة الثالثة      ركز  و  ،                  مرينة مكة المكرمة

                كةةة العربيةةة                                                                                  فةة  محتةةثى البةةرامج اإلثراليةةة لمثهةةثب  الصةة  اعول المتثسةةط فةة  الممل    

                                                          دور البرامج الصةيفية فة  تنميةة المهةارا  االجتماعيةة                       الرراسة الرابعة        تناولت و   ،        السعثدية

        ركةز     ، و                                                                                     لألفراد ذو  اضةطراب اية  التثحةر مة  وجهةة نظةر أوليةاا اعمةثر بمرينةة جةر           

                                                              تحريا  تشيي  اعفراد ذو  اضطراب اي  التثحةر مة  وجهةة نظةر          عل                  الرراسة الخامسة

 Stigma, Identity, and the Power of       بحةةث                       ت الرراسةةة السادسةةة         ، وحاولةة       أسةةره 

Communicative Interaction between People with and without Disabilities 

                                           
  .               ا  الوطم العرب                 التربية الخاصة          أحد خبراء    ، و       لكويل ا      عامعة –                     أستار التربية الخاصة    (  )*



   رـايـني   –  الثـانـيزء ـــاجل  ()دد ــالع ()د ــاجملل جملـة الــرتبيــة اخلــاصــة والتــأهــيل

 

 م 

 

                          عاليةة برنةامج تةرريب      ف                     حاولت الرراسة اعولل        دراسا ،       اربع              الجزء الثاني      وتضم  

                                  ا  لةرى عينةة مة  اعافةال ذو                                                           ال  علل تقنية اإلنفثجرافيك ف  تنمية مهارا  حماية الة

                                        الخةةرما  المسةةانر  الالزمةةة للطةةالب و           الثانيةةة           الرراسةةة          تناولةةت  و   ،                       اضةةطراب ايةة  التثحةةر

              علة  القةاا              الثالثةة         الرراسة       وركز     ،                                                  الطالبا  الص  و ضعا  السمع ف  برامج التعلي  العال 

         وحاولةت     ،                                                                     أنسب اعليةا  التطبيقيةة المسةتمر  مة  نمةثذ، االسةتجابة للتةرخ                  الضثا عل  

                                                                        المعث ا  الت  تثاجةه معلمة  اإلعا ةة السةمعية فة  تةرري  التربيةة            بحث                 الرراسة الرابعة 

  .                ً                                        اإلسالمية إلكترونيًا لطلبة مرارس التعلي  العا  بمكة المكرمة

ً  وختاًما إنه لم  دواع  شرف  وسرور  أ  أ ر  هةا العرد المبارك الة  تضم  ثراًا                                                                      ً     

ً                             علمًيةةا وفكرًيةةا بأبحاثةةه ودراسةةاته          ً                                                             ومنطلقاتةةه الفكريةةة لكثكبةةة مةة  البةةاحثي  والرارسةةي      

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

                                                                                            ويجع  ثماره تعثد بالنفع علل فةةا  التربيةة الخاصةة وذويهة ، وا  مة  وراا القصةر وهةث        

                          الهاد  إلل سثاا السبي ،،،

 حتيــــاتـــي


