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 أ.د/ عادل عبد هللا محمد
 االعاقةعميد كلية علوم ذوى 
 مصر -جــامعــة الــزقــازيــــق  
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المدير التنفيذي لبرنامج الوصول الشامل بجامعة 
الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية 

  للتربية الخاصة
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جامعة الملك  –رئيس قسم التربية الخاصة 
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يقوم بعض أعضاء هيئة التحرير والهيئة االستشارية بالتواصل مع مستشارين من جامعات عالمية فــي مجــال التربيــة الخاصــة  )*(

 والتأهيل.



 2018يوليو     – الثـانـيزء ــالجـ  (25)العدد   (6)المجلد  مجلـة الــتربيــة الخــاصــة والتــأهــيل 
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 ريـــر التحـــ   هيئــــة

 رــــريــــس التحــــرئي
 عــلي عبــدرب النــــبي حنــفي  د/أ.

 رــــريــــر التحــــديــــم
 السعودية(  -)جامعة الملك سعود   إبــراهــيم بــن سعــد أبــو نــيان   د/

 رـريـة التحــــاء هيئــأعض
 ( مصر  - طنطا )جامعة    زينــــب محمـــــــود شقـــــــير  د/أ.
 ( مصر  -جنوب الوادي )جامعة    محفــوظ عبدالستــار  أبو الفضــل  د/أ.
 السعودية(  -)جامعة الملك سعود راني ــن الــزهـ ــ ــ ي بـن حســعلـ د/أ.
 ( كويتال -األساسيةكلية التربية  ) نــــواف ملعـــــــب الظفـــــيري د/أ.
 ( السودان  -جامعة الخرطوم ) هـــــــدى فضـــــل اللــه علـــى  د/أ.

 السعودية(  -جامعة الملك سعود )   د/ عبــــد الكريـم بن حسين الحســين
 مصر(   -)جامعة بنها  وح    ـمحمـــــد كمـــال أبـــو الفتـــــ د/
 السعودية(  -الملك سعود )جامعة          القحطــــانـــــيــد بن علي م محـــ د/

 ةــــــــين المجلــــــــــــأم
ــ  د/  )مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (  ــان ـ د سليمـــــالــــة أحمـــــــه

 يــائــار اإلحصــــالمستش
ــ  د/  مصر(  - عين شمس  ) جامعة  رازق ـــدال ـي عب ـــد مصطف ــ محمـ

  - طيبة ) جامعة                                        ريـــــــــــال العم ـــــــــــــــد / جم 
 ( السعودية

 ويــــق لغــــــــدقيــــت
 السعودية(   -)جامعة الملك سعود    ــار ـــــد النجـــــد محمـ ــ ـال ــــخــ د/

 المي ــــــــــــول اإلعــــــــالمسئ
ــ أ.د/ رح ــ ــ ــــ  ( مصر -)جامعة بني سويف          فــــــــــوســـــ اب ي ــ

 مصر (   -)جامعة بنها  د ــأحمـد ـ سيـب ـرحـــــان ــ سليم  د/

 ةــــــــير المجلــــــــرتــــسك
 مصر(  -)جامعة بنها    اويـــي الطنط ـــوقــــازم شـ ــ ـــحـ  د/
ــ ايم  /أ   -)مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل      يـــــدالنبــ د عبــــان محمــــ

 مصر( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2018يوليو     – الثـانـيزء ــالجـ  (25)العدد   (6)المجلد  مجلـة الــتربيــة الخــاصــة والتــأهــيل 
 

 

 د

 ةـــــــة التنسيقيـــــــالهيئ
 

ــــــــاالس ـــــــ ـــــــالج مـ ــــــــامعــ  ةـــدولـــال ةـ

ــــــدال ريم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــةأ.د / عبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  زبيبـــ
 

ــار     ــة ذمــــــــــــــــــــ  الـــــــــــيمن      جامعــــــــــــــــــــ
 

ـــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا  ا ف ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أ.د / بريفـــ
 

ــدين    ــالح الـــــــــ ــة صـــــــــ  جامعـــــــــ
 

 العـــــــراق    
 

ـــر   ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أ.د /  صـــ
 

 جامعـــــــــــــــــــة الخرطـــــــــــــــــــوم    
 

ــودان     الســــ
 

ـــــ   ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيد الخ ي ـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / الســـ
 

ــة    ــي جامعــــــــ ــيج العربــــــــ  الخلــــــــ
 

 البحــــــرين   
 

ــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد رم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أ.د/ خالـــ
 

ــدالعزيز  ــة عبــــــــــــــــــ  جامعــــــــــــــــــ
 

ــعودية  الســـــــ
 

ــــــفا /  د ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــر   صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  بحيـــ
 

ــة     والتكنولوجيـــا للعلـــوم مصـــر  جامعـ
 

ــر      مصــــــــ
 

   

ــــــارد /  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ   ال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  حســـ
 

ــة    ــي   جامعــــــــــ ــر الشــــــــــ  كفــــــــــ
 

ــر      مصــــــــ
 

   

   

ـــ رية  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  م صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / دويلـــ
 

ــتغانم جامعــــــــــــــــــــة      مســــــــــــــــــ
 

 الجزائـــــــر    
 

ـــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / وال  ربيـــ
 

ــويف جامعــــــــــــة    ــي ســــــــــ  بنــــــــــ
 

ــر      مصــــــــ
 

ــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر   عـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د /ناصـــ
 

 ظفــــــــــــــــــــــار  جامعــــــــــــــــــــــة   
 

ــلطنة     ســـــــ
 عمان

ــا   ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم ال  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د/ ريـــ
 

 عجلـــــــــون الوطنيـــــــــة  جامعـــــــــة   
 

 االردن 
 

ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد خ يفـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / وليـــ
 

ــة    ــائف  جامعــــــــــــــــــ  الطــــــــــــــــــ
 

ــعودية     الســـ
 

   

ــــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدالفتا  اح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ا  عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / ســـ
 

ــة    ــر  جامعــــــــــــــــــ  االزهــــــــــــــــــ
 

ــر      مصــــــــ
 

ـــــاد   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن الهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د /  أي ـــ
 

 جامعـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــطام    
 

ــعودية     الســـ
 

   

   

ــاو   ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ د    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / مح ـــ
 

ــة    ــين شــــــــــــمس  جامعــــــــــ  عــــــــــ
 

ــر      مصــــــــ
 

   

   

ـــيم ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد ال عـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن أح ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد بـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د/  هـــ
 

ــة    ــل جامعـــــــــ ــك فيصـــــــــ  الملـــــــــ
 

ــعودية     الســـ
 

   

ــــــيد  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل الســـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ  ت  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / م ـــ
 

 المجمعــــــــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــــــــة
 

ــعودية     الســـ
 

   

ـــــراو   ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا   البحـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / عـــ
 

 الملـــــــــــك فيصـــــــــــل  جامعـــــــــــة   
 

ــعودية     الســـ
 

ـــهاو   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الشـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ د ربيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  د / مح ـــ
 

ــويف جامعــــــــــــة    ــي ســــــــــ  بنــــــــــ
 

ــر      مصــــــــ
 

 د / اح د مح  د
ــــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ اعيل العـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اســـ

 

 جامعة الوادى الجديد    
 جامعـــــــــــــــــــــــة نجـــــــــــــــــــــــران

 

 مصر    
ــعودية  الســـــــ

 

ـــــ وي   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر الـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  م يـــ
 

 جامعـــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــدة
 

ــعودية     الســـ
 

ـــبا    ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــي ا  الســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  شـــ
 

ــاهرة    ــة القــــــــــــــــــ  جامعــــــــــــــــــ
 

ــر      مصــــــــ
 

ـــــال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا الصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مهـــ
 

ــعود ــد بـــــن ســـ  جامعـــــة االمـــــام محمـــ
 

ــعودية     الســـ
 

ــــر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الع ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يحيـــ
 

 جامعـــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــدة   
 

ــعودية     الســـ
 

ــــــال   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــر    ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الع ـــ
 

ــة    ــك جامعـــــــــ ــل الملـــــــــ   فيصـــــــــ
 

ــعودية     الســـ
 

ـــــد  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة خالـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد ب يـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ  ح ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   العجمـــ
 

ــة    ــة الخاصـــــــ ــدارس التربيـــــــ   مـــــــ
 

 الكويــــــــت   
 

ــــر    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــار  الدوســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مبـــ
 

ــري    ــة أم القـــــــــــــــــ  جامعـــــــــــــــــ
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 التعري  ب   ة التربية الخاصة والتأهيل
 

 والتأهيــل الخاصــة التربيــة مؤسســة عــن تصــدر متخصصــة محكمــة دوريــة علميــة مجلــة 
Special Education and Rehabilitation Organization(SERO)،  دولــي   وبترقيم  

ISSN2314-8608   ،   ــم ــس األعلــى للجامعــات  ،    2013  -18770  إيــداع   ورق ــدة مــن المجل معتم
اعتمادهــا  باإلضــافة الــي  ،  2014/ 8/ 10إدارة شؤون هيئة التدريس واللجان العلمية بتاري    –المصرية 

  وتعنــى كمجلة متخصصة في التربية الخاصة مــن المجــالس العلميــة للترقيــات فــي الجامعــات العربيــة،  
  الفكــر،   أصــالة   حيــث  مــن  العلمــي  البحــث  مقومــات  فيهــا  تتــوافر  التــي  والبحوث  الدراسات  بنشر  المجلة 

  وتخصصــاتها   فروعهــا   بشــتى   والتأهيــل   الخاصــة   التربية  مجاالت  في  التوثيق،  ودقة  المنهجية،  ووضوح 
  البحــوث   جميــع   وتخضــع   والتأهيــل،   الخاصة   التربية   أساتذة   من   نخبة  إصدارها  على  ويشرف .  المتنوعة 

  مجــال   فــي   المتميــزة   العلميــة   والمكانــة   البحثيــة   الخبرة   ذوى   من  متخصصين  قبل  من  للتحكيم  والدراسات 
  مــن   للبــاحثين   فرصــة   بمثابــة  المجلــة  وتعــد  . الترقية  لجان  في  التحكيم  معايير  مع  يتفق  بشكل  ، التخصص 

  اإلنجليزيــة،   أو   بالعربيــة   نشــرها،   يســبق   لــم   التي   العلمية  والمواد  العلمي،  إنتاجهم  لنشر  العالم  بلدن  جميع 
ــمل  ــوث :  وتش ــة ق التطبي :  األصــيلة   البح ــة،   ي ــوث،   ارير ـقـ وت   والنظري ــاريع   البح ــرج،   ومش ــارير   التخ   وتق

  والنشــاطات  العلميــة،  الرســائل  وملخصــات  العمــل،  وورش  والمنتــديات  والندوات  واللقاءات  المؤتمرات 
  الكتــب   عــروض   بنشــر   المجلــة   ترحــب   كمــا . والتأهيــل  الخاصة  بالتربية  العالقة  ذات  األخرى  األكاديمية 
 . المجلة  مجال   في   حديثا   المنشورة 
ومما يؤكد نجاح المجلة في رسالتها وأهدافها ، بفضل هللا ثــم جهــود الهيئــة االستشــارية وهيئــة   

مــن مشــروع معامــل    1.22وقــدرة    2018التحرير حصلت المجلــة علــى معامــل التــأثير العربــي لعــام  
ه فــي النشــر  لجهــود   ي التأثير العربي ، وهنا نتقدم بجزيل الشكر لألســتاذ الــدكتور / محمــود عبــدا لعــاط 

 العربي ودعم المجالت العربية والسعي ألثراء منظومة النشر العلمي بالوطن العربي 

ـــة ـــــ ــــــ ـــة  رؤيــــ ــ ــ ــ  املج ـــ
 

 البحــوث بنشــر المعنيــة العلميــة، المجــالت أشــهر ضــمن ومصــنفة رائــدة، مجلة تكون أن 
 .العالمية البيانات قواعد في والتأهيل الخاصة، التربية مجال في المحكمة

ــــــة  ــــــالـــ ــــة  رســـ ــ ــ  املج ـ

 مهنيــة معــايير وفــق المحكمــة البحوث ونشر للباحثين، علميًّا مرجع ا لتصبح المجلة تسعى 
 .والتأهيل الخاصة التربية في متميزة عالمية

ـــــــداف  ـــــ ـــة  أهــــ ــ  املج ــ
 

 .والتأهيل الخاصة التربية مجال في متخصص  أكاديمي وعاء إيجاد ▪
 .والتأهيل الخاصة التربية مجال في للباحثين ةعلمي يةمرجع إيجاد ▪
 الخاصــة التربيــة مجــال فــي والعالميــة واإلقليمية المحلية المستويات على الباحثين حاجة تلبية ▪

 .والتأهيل
 تحكيمها بعد والتأهيل الخاصة التربية أبحاث نشر خالل من المعرفة مجتمع بناء في المشاركة ▪

 .التخصص  في الخبراء من
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 (*)ةـــــة الع  يـــــاللج 
 مصر(   -ابتهاج محمود طلبة )جامعة القاهرة د/ أ.
 األردن(  -إبراهيم عبدهللا الزريقات )الجامعة األردنية  د/ أ.
 السعودية(  -إبراهيم العثمان )جامعة الملك سعود  د/ أ.

 السعودية(   -)جامعة الملك سعود  المعيقلأ.د/ إبراهيم  
 مصر (  – بني سويف)جامعة  عثمان طنطاوىأحمد  د/ أ.
 مصر (   –أحمد مهدى مصطفى )جامعة األزهر  د/ أ.
 (  السعودية  – لملك عبدالعزيز)جامعة ا أسامة معاجيني  د/ أ.
 مصر(   -)جامعة بنها    أشرف أحمد عبدالقادر د/ .أ

 مصر(   -أشرف عبدالغني شريت) جامعة اإلسكندرية  د/ أ.
 مصر(   -)جامعة حلوان  السيد عبدالحميد سليماند/ .أ

 مصر(   -آمال عبد السميع باظة)جامعة كفر الشي  د/ .أ

 مصر(   -المنيا)جامعة  أنور رياض عبدالرحيم  د/ .أ

 مصر(  -إيمان فؤاد كاشف  )جامعة الزقازيق   د/ .أ

 مصر(   -ايهاب عبدالعزيز الببالوى)جامعة الزقازيق  د/ أ.
 السعودية(   -بندر ناصر العتيبى)جامعة الملك سعود د/ .أ

 مصر(   -تهانى محمد منيب ) جامعة عين شمس  د/ أ.

 السعودية(  -حسن مصطفى عبدالمعطي ) جامعة طيبة د/ أ.

    مصر(  -)جامعة بنها   حسن عبدالفتاح الفنجري  د/ أ.

 مصر(  -)جامعة المنوفية   حمدي علي الفرماوي  د/ أ.

 ( السعودية -ملك عبدالعزيز)جامعة ال رمضان عبدالفتاحخالد  د/ أ.

 مصر(   -)جامعة القاهرة  خالد عبد الرازق النجار  د/ أ.

 مصر(   -سوهاج  )جامعة خلف احمد مبارك  د/ أ.

 مصر(   -رشاد عبدالعزيز موسى )جامعة األزهر د/ أ.
 مصر(   -)جامعة بنها   رمضان محمد رمضان  د/ .أ

 السعودية(   -زيد محمد البتال)جامعة الملك سعود د/ .أ

 السعودية(   -)جامعة الملك سعودالسرطاوى ان   زيد د/ أ.
 السعودية(  -)جامعة الطائف   زينب محمود شقير  د/ .أ

  مصر(  -جامعة اإلسكندرية )ألنصاري  سامية لطفى ا د/ أ.

 السعودية(  -سعيد عبد هللا دبيس )جامعة الملك سعود  د/ أ.

   مصر( -)جامعة بنى سويف سليمان محمد سليمان د/ أ.

 مصر(  -سناء محمد عبد العليم سليمان)جامعة عين شمس  د/ أ.

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

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

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

 السعودية(  –صالح الدين فرح بخيت )جامعة الملك سعود  د/ أ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصر(   -طريف شوقي فرج ) جامعة بنى سويف د/ أ.

 مصر(   -عين شمس ) جامعة  طلعت منصور د/ أ.

 مصر(   –عــادل ســرايــا )جامعة قناة السويس  د/ أ.

 ( مصر  - قازيقالزعادل محمد  العدل )جامعة   د/ أ.
 مصر(  -عبد الرقيب أحمد البحيري)جامعة أسيوط  د/ .أ

السعودية   -عبدهللا محمد أحمد الجغيمان )جامعة الملك فيصل د/ أ.
) 
 مصر(   –عبدالرحمن سيد سليمان ) جامعة عين شمس  د/أ. 
 مصر(   -عبدالناصر  أنيس)جامعة  دمياط   د/ أ.
 مصر(  -عبدالوهاب محمد كامل )جامعة طنطا د/ أ.
 مصر(   -علي حسين بداري )جامعة المنيا د/ أ.
 ( مصر  -المنوفية)جامعة   شعيبعلي  د/ أ.
 سلطنة عمان(  -علي  مهدى كاظم ) جامعة السلطان قابوس   د/ أ.
 ( السعودية -الملك سعود)جامعة   على محمد هوساوي  د/ أ.
 مصر(   -)جامعة بنها   عبدالوهاب فاطمة محمد  د/ .أ

  مصر( -المنصورة  فؤاد حامد الموافي )جامعة  د/.أ 

 مصر(  -لزقازيق )جامعة ا  فوقية حسن رضوان  د/ أ.

 مصر(   -)جامعة عين شمس    ت فؤاد إبراهيميفيول د/ أ.

 مصر(  -)جامعة بنها     كريمان عويضة منشار د/ أ.
 مصر(   -)جامعة بنها    صبري  ماهر إسماعيل د/ .أ

 ( مصر  -  بنها)جامعة   مجدي  محمد الشحات د/ أ.

 مصر(   -مجدي عبدالكريم حبيب )جامعة طنطا د/ أ.

 مصر(  -عين شمس   )جامعة محمد ابراهيم عيد د/ أ.

 مصر(   -دمنهور  )جامعة   محمود فتحي عكاشة د/ أ.

 مصر(   -اإلسكندرية )جامعة   محمود محمد منسي  د/ أ.

  -  جنوب الوادى )جامعة   محفوظ عبدالستار ابو الفضل  د/ أ.
 مصر( 

  مصر(  -طنطا   محمد عبد الظاهر الطيب )جامعة د/ .أ

 مصر(   -)جامعة السويس   محمد محمد شوكت  د/ أ.

 مصر(  -مشيرة عبدالحميد اليوسف     )جامعة المنيا د/ أ.

 السعودية(   -)كليات الشرق   مصطفى عبدالقادر عبدهللا د/ أ.

 مصر(  -ناجي محمد الدمنهوري  )جامعة اإلسكندرية د/ أ.

 ( السعودية   -لملك سعود)جامعة ا  ناصر سعد العجمي د/ أ.

 الكويت(   -)جامعة الكويت   نجاة عبدالعزيز المطوع د/ أ.

 مصر(  -وفاء محمد كمال عبدالخالق   )جامعة القاهرة  د/ أ.

 مصر(   -هشام عبدالرحمن الخولى ) جامعة بنها  د/ أ.

 
 ملحـــوظـــــة: )*(
 تم ترتيب األسماء حسب األبجدية. -1

في ضوء التداخل واالرتباط الوثيق للبحوث والدراسات التي تتناول فئات التربية الخاصة مع العديد من التخصصات مثل  )علم  -2
الخدمــة  –تكنولوجيــا تعلــيم  –أصول التربيــة  –اإلدارة والتربية المقارنة  –مناهج وطرق تدريس   –الصحة النفسية  -النفس 

  (، رأت هيئة تحرير المجلة ضرورة االستعانة بخبرات األساتذة الرواد في هذه التخصصات االجتماعية، رياض األطفال ....إل
 ضمن اللجنة العلمية لخدمة المجلة وتحقيق أهدافها.

 يتم تحديث قائمة السادة المحكمين بشكل مستمر. -3
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ـــر   قــــــ اعـــــد النشــــ
 
 

 تلتززم  ال التزز  البحززو  إن إذ كامزز   بشززك  النشززر بشززرو  االلتززما  ضرورة على التحرير هيئة تؤكد
 هززذ  ومززن النشززر   بشززرو التقيززد يت  حتى مباشرة أصحابها إلى وتعاد فيها  ينظر لن النشر بشرو 
 :يل  ما الشرو 

 ةــــــــالفني روطـــــــالش :أوال  
 : البحث تسليم عند التالية الفنية الشروط توافر  يجب

 :يلي كما المتن في الخط نوع يكون أن  -1
 بحجــم  Simplified Arabic خــط باســتخدام العربيــة للبحوث ▪

 الفرعية والعناوين ، بولد(  16)  بحجم  الرئيسة  والعناوين  ،(  14)
 يمين  سم 3.25) منها الواحد حجم وبهوامش بولد،(  14)  بحجم
 مسافة وترك(. الصفحة وأسفل أعلى سم3.5)،( الصفحة ويسار
 للبحوث الجداول في الخط نوع يكون وأن ، السطور بين مفردة
 (.10) بحجم Simplified Arabicالعربية

  Time New Romans خــط باســتخدام اإلنجليزيــة للبحــوث ▪
ــاوين 11 بحجــم ــد( 13) بحجــم الرئيســة والعن ــاوين ، بول  والعن

  الفرعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 يمين  سم 3.25) منها الواحد حجم وبهوامش بولد،(  11)  بحجم
  مسافة وترك(. الصفحة وأسفل أعلى سم 3.5)،(الصفحة ويسار
 الجــداول فــي الخــط نــوع يكــون وأن ،كمــا الســطور بــين دةمفر

 (. 8) بحجم Time New Romans اإلنجليزية للبحوث
 البحــث، ثنايا جميع في.......  3 ،2 ،1 العربية األرقام تستخدم ▪

 .الصفحة أسفل منتصف في البحث صفحات ترقيم يكون وأن

 فــي ويشــترط كلمــة،( 200) عــن البحــث ملخــص كلمــات تزيد ال -2
 .العربية باللغة ملخص فيه يدرج أن أجنبية بلغة المقدم البحث

 بما( كلمة 8000) صفحة 30عن البحث صفحات عدد يزيد ال أن -3
ــي ــك ف ــي الملخصــين ذل ــزي، العرب ــات واالنجلي  ،ةالمفتاحـيـ  والكلم

ــوذج) والمالحــق والمراجــع واألشــكال ــة البحــث ملخــص نم  باللغ
 (.االنجليزية واللغة  العربية

 /والجامعــة ، البــاحثين /الباحــث واســم ، البحــث عنــوان يكتــب أن -4
 مســتقلة صــفحة على المراسلة، وعنوان  إليها ينتمي التي المؤسسة

 بالصــفحة بــدءا  . البحــث بصــفحات تتبــع ثــم. البحــث صــفحات قبــل
 . البحث بكامل متبوعا   فقط البحث عنوان يكتب حيث األولى

 :التالية العناصر من البحث يتكون أن -5
 أهميــة ثم أهدافها، ثم ا،فرضياته /وأسئلتها الدراسة ،مشكلة مقدمة  

 اإلطــار الدراســة، مصــطلحات ثــم ، الدراســة محددات ثم ،الدراسة
 الطريقــة  ثــم ،(معــا   دمجهــم يــتم) الســابقة والدراســات النظــري
 وأدوات والعينــة، ، الدراســة مــنهج) وتتضــمن :الدراسة وإجراءات
ــة، ــائص الدراسـ ــيكومترية الخصـ ــة ألدوات السـ ــدق " الدراسـ   الصـ
 نتــائج ثــم(. اإلحصــائية واألســاليب الدراســة، وإجــراءات" والثبــات
 والجــداول التحليل نتائج على القسم هذا ويشتمل  ومناقشتها الدراسة

 وأخيــرا   عنهــا، المنبثقــة التوصــيات ثــم عليهــا، والتعليــق واألشــكال
  التوثيــق أســلوب يعتمد أن على أبجديا   مرتبة"  المراجع قائمة توضع

 أم عربــي المرجع كان سواء العائلة اسم على المراجع أو المتن في
ــي،   أجنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وجدت إن والمالحق
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناوينهــا وتكتــب متسلسال   ترقيما   وترقم النص في الجداول تدرج  -6
ــا  . فوقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الجدول تحت فتكتب التوضيحية المالحظات أما

 الصــفحة آخــر في الباحث وتوضيحات ومالحظات الهوامش تذكر -7
 .الضرورة عند

 الــنفس علــم جمعيــة نظــام هــو المجلــة فــي المعتمــد التوثيق أسلوب -8
 :السادس اإلصدار األمريكية،

(American Psychological Association- APA-6th ED) 

 أو أهليتــه، وتقريــر للبحــث، األولــي الفحــص حــق التحريــر لهيئــة -9
 .للنشر رفضه

 وال للمجلــة، النشــر حقــوق كل تؤول للنشر البحث قبول حالة في -10
 أذن دون الكترونيــا ، أو ورقيــا   آخــر نشــر منفــذ أي في نشره يجوز
 .التحرير هيئة رئيس من كتابي

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

 عــن تعبــر وال البــاحثين أراء عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء -12
 ألهميــة يخضــع ال المجلــة في البحوث ترتيب أن كما المجلة، رأي

 .الباحث مكانة وال البحث

 البريــد خالل من Word برنامج على الكترونيا   البحوث تقديم يتم -13
ــي  النمــاذج تعبئــة مــع journalofjser@gmail.com االلكترون

 .المجلة موقع على الموجودة

 

 للنشر إدارية شروط:  ثانيا  
 إن) المشــاركين البــاحثين جميع ومن منه موقعا   تعهدا   الباحث يقدم -1

 فــي للنشــر مقــدم غير وأنه نشره، يسبق لم البحث بأن يفيد( وجدوا
 أو ، المجلــة فــي ونشره تحكيمه، إجراءات تنتهي حتى أخرى جهة
 الباحــث بيانــات نمــوذج) منشــور كتــاب مــن جزءا   ليس البحث أن

 (. بحث بنشر والتعهد
 نشره إقرار بعد آخر، مكان في منه أجزاء أو البحث نشر يجوز ال  -2

 إذن علــى الحصــول بعــد إال والتأهيــل، الخاصــة التربيــة مجلــة في
 .التحرير رئيس من بذلك كتابي

 رغبت وإذا المجلة، إلى كافة النشر حقوق نقل على الباحث موافقة -3
 موافقــة علــى تحصــل أن عليهــا فــ ن البحــث نشر إعادة في المجلة
 .صاحبه من مكتوبة

 
 :التالي االلكتروني الموقع على الدخول يرجىولمزيد من المعلومات : 

http://sero.org.eg 
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 ا ـــــــــراســـــــــ ت 

 :   للمجلة االلكتروني البريد إلى بالمجلة المتعلقة المراسالت وجميع البحوث ترسل ▪

journalofjser@gmail.com 

 :والتأهيل الخاصة التربية مجلة تحرير هيئة رئيس إلي أو ▪
 

  ــــــ  ح فـــرب ال ب دـــ  عبــع  /أ.د

 سابقا(  جامعة الملك سعود )  جامعة بنها –كلية التربية 

 00201221160126:  محمول ( –)واتس  للتواصل مصر 
 00966502856339  )واتس (   للتواصل خارج مصر 

 dralihanafe@hotmail.com:البريد االلكتروني 

 (01004645947أو االتصال مباشرة علي سكرتارية مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل )

 ورش حضـور ،  المجلـة اعـداد علـى والحصـول المجلـة،  فـي للنشـر االولوية من لالستفادة ▪
 التحريـر رئـيس يرحـب ،  (SERO)والتأهيـل الخاصـة التربيـة مؤسسـة ومؤتمرات عمل

 الموقـع  زيـارة خالل من المجلة المؤسسة /  لعضوية الخاصة التربية في الباحثين بانضمام
 http://sero.org.eg للمجلة االلكتروني

،  journalofjser@gmail.comة المجلـ  ايميـل علـى ارسال، وتعبئة نموذج العضوية، و
 .(0180000012150وحساب المؤسسة ببنك التعمير واالسكان فرع بنها )
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ــــــدد   ــــات العــ  محتــــــــــ يــ
 

 الصفحة العنــــــــــوان

  ............................................ افتتاحية العدد  )رئيس هيئة تحرير المجلة(

   ــــ  ح فـــرب ال ب عبد  ـأ.د/ ع 

  ك
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 ا تتــــاحيــــة العــــدد
 النــــبي رب عبـــد عــلى/  د.أ       
 *()حنــــفي

ــاحثين ((JSER التربيــة الخاصــة والتأهيــليســعد مجلــة  ــة  أن تقــدم للب فــي مجــال التربي
، وردود الفعل التي تلقاها أعضـاء ها بشكل منتظمبعد إصدار أصدق التحيات وأعطرها الخاصة

هيئة التحرير، والتـي كانـت بمثابـة دافـع لمواصـلة السـير قـدما  لمواصـلة العمـل، لتطـوير بيـت 
لجهـود المبذولـة فـي مجـال التربيـة الخاصـة فـي الـوطن لمرار الخبرة، حتى يكـون بمثابـة اسـت

العربي، وتوثيق النتاج العلمي األكاديمي المتخصص في المجال، رغبـة مـن هيئـة التحريـر فـي 
أن تكون المجلة منفذا  لنشر اإلنتاج العلمي الـذي سـيقدم فـي المجـالس العلميـة، ولجـان الترقيـة، 

العلميــة فــي الــوطن العربــي، خاصــة مــع وجــود هيئــة  وفقــا  لقواعــد، وضــوابط لجــان الترقيــة
، ، سواء على المستوى المحلـى، أو اإلقليمـي، أو العـالمياستشارية تمثل بيوت خبرة في المجال

لتحقيق رؤية المجلة، لتكون مجلة رائدة، ومصنفة ضمن أشهر المجـالت العلميـة المعنيـة بنشـر 
 يل في قواعد البيانات العالمية.البحوث المحكمة في مجال التربية الخاصة والتأه

ويقوم هيئة تحرير المجلة ب عادة العمل على موقع المجلة بما يتوافق مـع النشـر االجنبـي، 
حيث يوجد رغبة لدى الهيئة االستشارية وهيئة تحريـر المجلـة واللجنـة العلميـة بـ دراج المجلـة 

وتحديث الموقع االلكتروني ونشر ملخصـات االعـداد ، والحـرص علـى أن تكـون ،  ISIضمن 
  وخاصـة المنهـلالمجلة مكشفة فـي واحـد أو أكثـر مـن قواعـد البيانـات البيلوجرافيـة العربيـة 

Almanhalدار المنظومــة ، Mandumah   ،شــركة عــالم المعرفــة للمحتــوى الرقمــي – 
ومـا يطلبـة ذلـك مـن جهـود  داد على العبيكـان.، وجارى رفع االعaskzadأسك زاد االردن، 

كمجلـة  1.22وقـدرة  2018الفترة القادمة، بعد حصول المجلة على معامـل تـأثير عربـي لعـام 
 متخصصة في الوطن العربي ، وذلك من مشروع معامل التصنيف العربي.

أحد خبراء التخصص فـي ، سميحان الرشيدىاألستاذ الدكتور/ قوم توتتشرف المجلة بأن 
بتقديم العـدد  ، فيصل جامعة الملك  وعميد كلية التربيةمجال التربية الخاصة في الوطن العربي 

 والعشرون.خامس ال
تتوجه هيئة تحرير المجلة بخالص الشـكر والتقـدير لألسـاتذة الخبـراء فـي الهيئـة  وأخيرا ، 

ربيـة الخاصـة علـى جهـودهم المـؤثرة فـي االستشارية، واللجنة العلمية، والباحثين في مجـال الت
تحقيق رؤية، ورسالة، وأهداف المجلة، وتبنيهم هذا الوعاء األكـاديمي، ودعمهـم غيـر المحـدود 

 الذي يقدم لالرتقاء بالمجلة، لتصبو إلى مجاراة المجالت العالمية.

   ،،، تحياتي وتقديري

 
 .المجلة تحرير هيئة ورئيس  ، سعود الملك /بنها جامعة– التربية كلية - الخاصة التربية أستاذ( )*
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 تقــــديــــم العــــدد  
 بقلـــــــم 

 *() دىــــرشيــان الــــسميحأ.د/        

 

ا مجـال و العلـميشهد العالم حركة سريعة من التقـدم والتطـور فـي شـتى ميـادين  خصوصـ 

تطـور متسـارع فـي حركـة البحـث العلمـي لفئـات التربيـة ، ومـا يصـاحبها مـن الخاصة التربية

الخاصة، وما يتعلق بهم مـن مظـاهر سـلوكية ومعرفيـة وسـيكولوجية، ومـا يحتـاجون إليـه مـن 

بــرامج تنمويــة وتطويريــة وتوجيهيــة ألدائهــم وســلوكهم، ومــا توليــه إيــاهم الجهــات الحكوميــة 

يسـر حيـاتهم وتسـهل علـى ذويهـم سـبل والخاصة من سن ِّ للقوانين والتشريعات واألنظمة التي ت

التعامل معهم، وتعد مؤسسة التربيـة الخاصـة والتأهيـل مـن المؤسسـات الخاصـة الداعمـة لهـذه 

الفئـات مـن أفـراد المجتمـع عبـر خـدماتها المتعـددة لهـم، وعلـى رأسـها مجلـة التربيـة الخاصـة 

لعربـي، حيـث إنهـا مـن والتأهيل؛ تلك المجلة المتخصصة  في هذا المجال على مستوى العـالم ا

ا وتؤكد رعاية فئات التربيـة الخاصـة، عطاءها خالل  المتنامي عبر أعدادها السابقة فتؤصل دائم 

وتقديم الـدعم لهـم مـن خـالل دراسـة واقعهـم والتنقيـب فيـه للحصـول علـى أفضـل الممارسـات 

 .المناسبة لهم باختالف فئاتهم وتصنيفاتهم

 

خمـس  الثـانيحيـث جـاء الجـزء  ، اد ا لهـذا العطـاءامتد والعشرون خامسال ويأتي العدد 

فـي  الخدمات االنتقالية المقدمة للطالبات ذوات صـعوبات الـتعلمالدراسة األولى تناولت  دراسات

مـدى وعـي المعلمـات باسـتراتيجية القاعـدة  وأهتمـت الثانيـة  بدراسـة، برامج المرحلـة الثانويـة

ضـطراب اللغـة ا والثالثـة تناولـت، للتلميذات ذوات العسـر القرائـيالنورانية في تدريس القراءة 

فــي ضـوء بعــض   ماتيـة لـدى األطفــال ذوي قصـور االنتبـاه المصــحوب بالنشـاط الزائـدجالبرا

معوقات الحصول على خدمات التدخل المبكـر لألطفـال ذوي  ، والرابعة ركزت على المتغيرات

مــدى أهميـة العمــل الخامسـة الدراســة ناقشـت  هم، بينمــامـورأاإلعاقـة مـن وجهــة نظـر أوليــاء 

وضعاف السـمع بجامعـة الملـك سـعود  الجماعي وتوفره في برنامج التعليم العالي للطالب الصم

 .من وجهة نظر العاملين

ا إنه لمن دواعي شرفي وسروري أن أقـدم هـذا العـدد المبـارك الـذي تضـمن ثـراء   وختام 

ومنطلقاته الفكرية لكوكبـة مـن البـاحثين والدارسـين المختصـين علمي ا وفكري ا بأبحاثه ودراساته 

العدد، ويجعـل ثمـاره ا في مجال التربية الخاصة، وأدعو هللا العلي القدير أن ينفع بما جاء في هذ

 
 عميد  كلية التربية جامعة الملك فيصل   –أستاذ التربية الخاصة المشارك    ()*



 2018يوليو     – الثـانـيزء ــالجـ  (25)العدد   (6)المجلد  مجلـة الــتربيــة الخــاصــة والتــأهــيل 
 

 

 ل

تعود بالنفع على فئات التربية الخاصة وذويهـم، وهللا مـن وراء القصـد وهـو الهـادي إلـى سـواء 

 السبيل،،، 

 يـــاتــــتحي

  س يحا  الرشيد  د/أ. 


