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 جامعة بنها –كلية التربية  اإلشراقيةاللجنة 
 

 إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال   أ.د. 

 

مركز المعلومات والخـدمات التربويـة  نائب رئيس مجلس 
وكيل كلية التربية لشؤون البيئة وخدمة ، ووالنفسية والبيئية

 المجتمع

 توفيــــــــــــ  الــــــــــــدين م مـــــــــــد صـــــــــــ  أ.د. 

 

ــدير  ــة والنفســية م ــات والخــدمات التربوي مركــز المعلوم
    والبيئية

ــــــاف   أ.د.  ــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجلس ادارة مركز المعلومات والخدمات التربوية  عضو  
 والنفسية والبيئية

 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. 

 

 مجلس إدارة مركز المعلومـات والخـدمات التربويـة  عضو
 والنفسية والبيئية
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 د

ــــة ـــاريــــ  (*)الهيئــــــة االستشـــ

 ودةــــم فــابراهيأ.د. 
 جامعة بنها –كلية التربية  عميد    

 أ.د. أحمد عبدالعزيز التميمى
 السعودية  -جامعة الملك سعود

 طنطاوىعثمان أ.د. أحمد 
 ذوى االحتياجات الخاصة عميد كلية علوم 
 مصر -بني سويف جامعة 

  أسماعيل ابراهيم بدرأ.د. 
 جامعة بنها –كلية التربية وكيل      

 بشيرعبدالرحيم أنور رياض أ.د. 
اللجنة العلمية  مقرر - المنياأستاذ علم النفس جامعة 

لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بجمهورية مصر 
 العربية

 أ.د. جمــال محمد  الخطيب
 األردن –الجــامعــة األردنيــة 

 أ.د. جميل محمود الصمادي  
 األردن –الجــامعــة األردنيــــة 

 حمد بلية حمد العجمي. أ.د. 
 الكويت   – الكويتجامعة 

 Richard Mainzer. ريتشارد مانزير .دأ
 مستشار مجلس األطفال غير العاديين االمريكى

(CEC ) 

 Rud Turnbull   .د. ريد ترنبلأ           
 أمريكا -جامعة كانسس 

 طارق بن صالح الريسأ.د. 
 السعودية  –جامعة الملك سعود 
 

 

 أ.د. عادل عبد هللا محمد
 مصر -الــزقــازيــــق  جــامعــة 

 عبد العزيز السرطــاوى .د.أ

 اإلمارات –جــــامعــــة األمــــــارات 

 .د. عبد العزيز السيد الشخصأ            
 مصر -جــامعـــة عــين شمــس

 أ.د. عبد العزيز بن محمد العبد الجبار  

 السعودية -جامعة الملك سعود

 Matthias Grünke    جرونكا  ماتياس. دأ.

 المانيا –جامعة كولونيا
University of Cologne-German 

 

 الليل محمد جعفر جملأ.د.               
 البحرين -جامعة الخليج العربي

 د. نــاصر بن علي الموسىأ.
 عضــــو مجلــــس الشــــورى

 أمين عام التربية الخاصة بالسعودية سابقا 

 ارــــزهــــل الــــأ.د. نبي
 عميد كلية التربية الخاصة 

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 Harvey Rudeأ.د. هارفى رود
 الواليات المتحدة االمريكية -جامعة شمال كولورادو

University of Northern Colorado–USA 

 الت ــــريـــر  هيئــــة
 (*)رئيس التحرير

 في ــبي حنــــدرب النــ لي عبــأ.د. ع
 مدير التحرير

 السعودية(  -)جامعة الملك سعود   يان ــو نــ د أب ــ ن سعــيم بــراهــد. إب

 
يقوم بعض أعضاء هيئة التحرير والهيئة االستشارية بالتواصل مع مستشارين من جامعات عالمية فــي مجــال التربيــة الخاصــة  )*(

 والتأهيل.
لكترونية أو إجميع حقوق الطبع محفوظة: وال يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت  )*(

آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من 
 رئيس تحرير المجلة.
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 ه

 أعضاء هيئة التحرير
 ( السعودية  - الطائف )جامعة     يرـــ ــ ــشقود ــــــــمحم  بـــــزينأ.د. 
 ( مصر -بنها)جامعة    ابـ ـــوهـدال ـد عبـمحم ة  ـ ــاطم ـــ فأ.د. 
 األردن(   -)جامعة الحسين بن طالل  ـارة  ــ ــم صبـح بشــــوفـق سليـ ــد. م أ.
ــ د. علأ.  ( السعودية -)جامعة الملك سعود راني ـزه ــ ن الـــــ ن حسـي بـــ
 مصر (   –) جامعة الزقازيق  ـيد ـــدالحمـ ــ ــــرف عبــــــد. أشـــــأ.
 ( كويتال -كلية التربية األساسية) يري ـــ ــــالظف  ب ــــ ـ ـــ ملع  وافـــــند. 
ــ من د.  ــ ال محمـ ـــــ  ( مصر -القاهرة) جامعة  ي ـــــود مصطفــــ
ــ محمد.   ( مصر  -جامعة بنها ) وح    ــــــو الفتـــأب ال ـــد كمــــ
 السعودية(   - الدمام )جامعة                ويــــديــي بــن علـــ رحمـــد الــعب د.
ــ ـــإيمد.   مصر(   -)جامعة بنها  ر ــ ـــك ـة شــــــ ــــان جمعــــ

 مين المجلةأ
 )مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (  ـانـــة أحمـــد سليمـــــالــد. ه

 المستشار اإلحصائي
 مصر(  - بنها) جامعة  انـــد رمضــان محمــــرمضأ.د. 
 ( مصر    - جامعة أسيوط) وب ــــــــــــــالء أيــــــــــد. ع 

 مصر(  - عين شمس  ) جامعة  د مصطفي عبدالرازقــــمحمد. 

 يلغوتدقيق 
 مصر(   -)جامعة بنها     د. إبراهيم عبدالفتاح الغنيمي                        
 مصر(  -)جامعة بنها عبدالحميد  صبري اء ــــحسن د.

 السعودية(  -)جامعة الملك سعود     ار ــــــالنج  دــــمحم دــالـــــد. خ 
 ( مصر- ) جامعة بنها خـــــيل الشيـــاعــار إسمـــمنأ. 

 المسئول اإلعالمي 
 ( مصر  -)جامعة بني سويف          فــــــــوســــاب يــــــــــأ.د/ رح 

 (  مصر   -)جامعة بنها  أحمدسيــد رحب د. سليمـــــان 

 سكرتير المجلة
 مصر(   -)مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل         ي ـدالنبــان محمــد عبـأ . إيم
 (  مصر- )جامعة بنها   اويـوقي الطنطــازم شـــأ . ح 
 مصر(   -عين شمس )جامعة   ةـــد طلح ــا محمــاميليــكأ . 
 

 التعريف بمجلة التربية الخاصة والتأهيل
 

 والتأهيـل الخاصـة التربيـة مؤسسـة عـن تصـدر متخصصـة محكمة دورية علمية مجلة 
Special Education and Rehabilitation Organization(SERO) ، وبتـرقيم 

بعد صدور العـدد الخـامس تـم ، و 2013 -18770 إيداع ورقم ،  ISSN2314-8608 دولي
علـى االشـراف العلمـي   24/11/2014بتـاريخ  117موافقة مجلس جامعـة بنهـا بجلسـة رقـم 

 علـى المجلـة بكلية التربية  CIEPES  لمركز المعلومات والخدمات التربوية والنفسية والبيئية
 حيـث مـن العلمـي البحـث مقومـات فيهـا تتـوافر التي والبحوث الدراسات بنشر المجلة وتعنى، 

 بشـتى والتأهيـل الخاصـة التربيـة مجـاالت فـي التوثيـق،  ودقة المنهجية،  ووضوح الفكر،  أصالة
 الخاصـة التربيـة أسـاتذة مـن نخبـة إصـدارها علـى ويشـرف.  المتنوعـة وتخصصـاتها فروعها
 الخبـرة ذوى مـن متخصصـين قبـل مـن للتحكـيم والدراسـات البحـوث جميع وتخضع والتأهيل، 
 لجـان فـي التحكيم معايير مع يتفق بشكل ، التخصص مجال في المتميزة العلمية والمكانة البحثية
 والمـواد العلمـي،  إنتاجهم لنشر العالم بلدن جميع من للباحثين فرصة بمثابة المجلة وتعد .الترقية
 يــةقالتطبي: األصـيلة البحــوث: وتشـمل اإلنجليزيــة،  أو بالعربيـة نشــرها،  يسـبق لــم التـي العلميـة

ــة،  ــارير التخــرج،  ومشــاريع البحــوث،  اريرـقـ وت والنظري ــاءات المــؤتمرات وتق ــدوات واللق  والن
 ذات األخـرى األكاديميـة والنشـاطات العلميـة،  الرسـائل وملخصـات العمـل،  وورش والمنتديات

 فـي حـديثا   المنشـورة الكتب عروض بنشر المجلة ترحب كما. والتأهيل الخاصة بالتربية العالقة
 .المجلة مجال
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 و

ــــة  ــــــ ـــة املجلــ ـــــ ــــــ  رؤيــــ
 

 البحـوث بنشـر المعنيـة العلميـة،  المجـالت أشـهر ضمن ومصنفة رائدة،  مجلة تكون أن 
 .العالمية البيانات قواعد في والتأهيل الخاصة،  التربية مجال في المحكمة

ــــــة  ــــــالـــ ــــة  رســـ  املجلـــــ
 مهنيـة معايير وفق المحكمة البحوث ونشر للباحثين،  علميًّا مرجع ا لتصبح المجلة تسعى 
 .والتأهيل الخاصة التربية في متميزة عالمية

ـــــــداف املجلـــــــة  ـــــ  أهــــ
 

 .والتأهيل الخاصة التربية مجال في متخصص أكاديمي وعاء إيجاد ▪
 .والتأهيل الخاصة التربية مجال في للباحثين ةعلمي يةمرجع إيجاد ▪
 الخاصـة التربيـة مجال في والعالمية واإلقليمية المحلية المستويات على الباحثين حاجة تلبية ▪

 .والتأهيل
 بعـد والتأهيـل الخاصـة التربيـة أبحـاث نشـر خـالل مـن المعرفـة مجتمـع بناء في المشاركة ▪

 .التخصص في الخبراء من تحكيمها

 (*)ةـــــة العلميـــــاللجن
 مصر(   -أ.د.ابتهاج محمود طلبة )جامعة القاهرة 

 األردن(  -أ.د. إبراهيم عبدهللا الزريقات )الجامعة األردنية 
 السعودية(  -أ.د. إبراهيم العثمان )جامعة الملك سعود 

 مصر (  – بني سويف)جامعة  عثمان طنطاوىأ.د. أحمد 
 مصر (   –أ.د. أحمد مهدى مصطفى )جامعة األزهر 

 (  السعودية  – لملك عبدالعزيز)جامعة ا أسامة معاجيني أ.د. 
 مصر(   -أ.د. أشرف عبدالغني شريت) جامعة اإلسكندرية 

 مصر(   -)جامعة حلوان  السيد عبدالحميد سليمان.د.أ

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

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

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

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

 مصر(   -أ.د. تهانى محمد منيب ) جامعة عين شمس 
 السعودية(  -أ.د. حسن مصطفى عبدالمعطي ) جامعة طيبة

    مصر(  -)جامعة بنها   الفنجري  أ.د. حسن عبدالفتاح 
 مصر(  -)جامعة المنوفية   أ.د. حمدي علي الفرماوي 

 مصر(   -)جامعة القاهرة  أ.د. خالد عبد الرازق النجار 
 مصر(   -سوهاج  )جامعة خلف احمد مبارك أ.د. 

 مصر(   -أ.د.رشاد عبدالعزيز موسى )جامعة األزهر 

 مصر(   –أ.د. عــادل ســرايــا )جامعة قناة السويس 
 ( مصر  - قازيقالزأ.د. عادل محمد  العدل )جامعة  

 مصر(  -البحيري)جامعة أسيوط د. عبد الرقيب أحمد .أ

السعودية   -أ.د. عبدهللا محمد أحمد الجغيمان )جامعة الملك فيصل
) 

 مصر(   –أ. د. عبدالرحمن سيد سليمان ) جامعة عين شمس 
 مصر(   -أ.د. عبدالناصر  أنيس)جامعة  دمياط  

 مصر(  -أ.د. عبدالوهاب محمد كامل )جامعة طنطا
 مصر(   -المنياأ.د. علي حسين بداري )جامعة  

 ( مصر  -المنوفية)جامعة   شعيبأ.د. علي 
 سلطنة عمان(  -أ.د. علي  مهدى كاظم ) جامعة السلطان قابوس  

 ( السعودية -الملك سعود)جامعة   على محمد هوساوي أ.د. 
 مصر(   -)جامعة بنها   فاطمة محمد عبدالوهاب  د. .أ

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

 مصر(  -لزقازيق )جامعة ا  فوقية حسن رضوان أ.د. 
 مصر(   -)جامعة عين شمس    ت فؤاد إبراهيميأ.د. فيول

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

 ( مصر  -  بنها)جامعة   . مجدي  محمد الشحاتأ.د
 مصر(   -أ.د. مجدي عبدالكريم حبيب )جامعة طنطا

 مصر(  -عين شمس   )جامعة محمد ابراهيم عيدأ.د. 

 
 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  –تعلــيم  تكنولوجيــا –أصول التربيــة  –اإلدارة والتربية المقارنة  –مناهج وطرق تدريس   –الصحة النفسية  -النفس 

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

 يتم تحديث قائمة السادة المحكمين بشكل مستمر. -3
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 مصر(   -)جامعة بنها   رمضان محمد رمضان  .د.أ

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

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

  مصر(  -جامعة اإلسكندرية )ألنصاري  أ.د. سامية لطفى ا
 السعودية(  -. سعيد عبد هللا دبيس )جامعة الملك سعود أ.د

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

 مصر(   -بنها)جامعة صالح الدين توفيقأ.د. 
 السعودية(  –. صالح الدين فرح بخيت )جامعة الملك سعود أ.د

 مصر(   -أ.د. طريف شوقي فرج ) جامعة بنى سويف
 مصر(   -عين شمس ) جامعة  طلعت منصورأ.د. 

 مصر(   -دمنهور  )جامعة   محمود فتحي عكاشةأ.د. 
  -  جنوب الوادى )جامعة   محفوظ عبدالستار ابو الفضل أ.د. 

 مصر( 
  مصر(  -طنطا   الطيب )جامعةد. محمد عبد الظاهر .أ

 مصر(   -)جامعة السويس   أ.د. محمد محمد شوكت 
 مصر(  -أ.د. مشيرة عبدالحميد اليوسف     )جامعة المنيا

 السعودية(   -)كليات الشرق   أ.د. مصطفى عبدالقادر عبدهللا
 مصر(  -)جامعة بنها   منال عبدالخالقأ.د. 

 مصر(  -يةأ.د. ناجي محمد الدمنهوري  )جامعة اإلسكندر
 ( السعودية   -لملك سعود)جامعة ا  ناصر سعد العجميأ.د. 

 الكويت(   -)جامعة الكويت   أ.د. نجاة عبدالعزيز المطوع
 مصر(  -أ.د. وفاء محمد كمال عبدالخالق   )جامعة القاهرة 

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

ـــر  قــــــواعـــــد  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

 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
 النمـــاذج تعبئـــة مـــعjournalofjser@gmail.com االلكترونـــي
 .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

mailto:journalofjser@gmail.com
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 ح

 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

 موافقــة علــى تحصــل أن عليهــا فــإن البحــث نشر إعادة في المجلة
 .صاحبه من مكتوبة

 
 :التالي االلكتروني الموقع على الدخول يرجىولمزيد من المعلومات : 

www.sero-eg.com 

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

journalofjser@gmail.com 

 :والتأهيل الخاصة التربية مجلة تحرير هيئة رئيس إلي أو ▪
 

 أ.د .علي عبدرب النبي حنف 

 جامعة الملك سعود جامعة بنها/  –كلية التربية 

 00201221160126للتواصل داخل مصر:  
 00966502856339مصر   للتواصل خارج 
 dralihanafe@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

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

 المجلـة المؤسسـة /  لعضـوية الخاصـة التربيـة في الباحثين بانضمام التحرير رئيس يرحب ▪
 journalofjser@gmail.comة المجل ايميل على العضوية طلب ارسال خالل من

 ورش حضـور ،  المجلـة اعـداد علـى والحصـول المجلـة،  فـي للنشـر االولوية من لالستفادة ▪
 .(SERO)والتأهيل الخاصة التربية مؤسسة ومؤتمرات عمل

 .للمجلة االلكتروني الموقع  إلى الدخول يرجى  المجلة في الجديد لمتابعة ▪

eg.com-www.sero 
  

http://www.sero-eg.com/
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ــــــدد   ــــات العــ  م تــــــــــويــ
 

 الصفحة العنــــــــــوان

  .............................................افتتاحية العدد  )رئيس هيئة تحرير المجلة(
 أ.د/ علي عبدرب النبي حنف 

 ك 

  .............................................................. تقـــــــديــــــم العـــــــدد    
 بشير  عبدالرحيم  أنور رياض  أ.د/ 

  م  – ل

 القسم األول: األبحــــاث 

  ..... االبتدائية المرحلة في التعلم صعوبات ذوات للتلميذات المميزة المزاجية الحالة
   38 – 1 نسرين أحمد الضبيب /زيدان أحمد السرطاوي   &   أ  /أ. د

 مهارات القـراءة تدخل مبكر قائم على نظرية االستجابة للتدخل يدعم برنامج فاعلية 
  ....................................................... وما يرتبط بها من مهارات فرعية

 نادية جميل طيبة د/ 

 

39 – 80   

التطبيق الميداني في تخصص التربيـة الخاصـة بجامعـة أم القـرى مـن وجهـة   مشكالت 
  .................................................................................. نظر الدارسين

 د/ عبد الناصر عبدالرحيم فخرو 

81 – 132   

واقع استخدام المعلمون لتقنيـات الحاسـب اآللـي فـي تنميـة مهـارات التواصـل لـدى 
  ......................................................... األطفال ذوي اضطراب التوحد  

 حنان علي باقبص /د

 

133 – 170   

ألطفـال  األكاديميةالمهارات قبل  في تعليمعلى األجهزة الذكية تعليمي فعالية تطبيق 
  ............................................ الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم

 والء ربيع مصطفى علىد/ 

 

171 – 215   

 : التقـــــاريــر نيالثـاالقسم  
 [ تمر / ندوة ، ملخص رسائلؤتقارير م]

 إعـداد  

 إيمان شكر & د/    خالد النجار  د/ 

ـة دكتـوراه بعنـوان(: فاعليـة برنـامج  تـدريبي فـي تقرير عن رسـائل علميـة )رسـاـل
خفض بعض اضطرابات النطق واللغـة لتحسـين مسـتوى الـذكاء واألداء األكـاديمي 

  ................................................ لدى األطفال الصم زارعي قوقعة األذن
 البديع عبدالرحمن صالح  وحيد عبد

 

 

 

217 – 218   
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 افتتــــاحيــــة العــــدد
 النــــبي رب عبـــد عــلى/  د.أ       
 *()حنــــفي

ــاحثين ((JSER التربيــة الخاصــة والتأهيــليســعد مجلــة  ــة  أن تقــدم للب فــي مجــال التربي

، وردود الفعـل التـي تلقاهـا سـبعة أعـداد منتظمـةبعد إصدار  أصدق التحيات وأعطرها الخاصة

أعضاء هيئة التحرير، والتي كانت بمثابة دافع لمواصـلة السـير قـدما  لمواصـلة العمـل، لتطـوير 

لجهود المبذولة في مجال التربيـة الخاصـة فـي الـوطن لة استمرار بيت الخبرة، حتى يكون بمثاب

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، 

ترقيــة العلميــة فــي الــوطن العربــي، خاصــة مــع وجــود هيئــة وفقــا  لقواعــد، وضــوابط لجــان ال

، ، 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 

 التأهيل في قواعد البيانات العالمية.البحوث المحكمة في مجال التربية الخاصة و

عميـد كليـة  عززاد  عبززدهاالسززتاذ الززدكتور   لسـعادة  ويتقدم هيئة تحرير المجلـة بالتهنئـة

علــى جهــوده فــي مجــال التربيــة الخاصــة وموافقــة مجلــس الــوزراء  التربيــة جامعــة الزقــازيق

والتهنئـة لجهـود االسـتاذ ، شـاء كليـة علـوم االعاقـة والتأهيـلبجمهوريـة مصـر العربيـة علـى إن

أسـتاذ التربيـة الخاصـة والمـدير التنفيـذي لبرنـامج الوصـول الشـامل  ناصززر العيمزز    الدكتور 

، ويحتـوى الـدليل ل مرة دليل اإلخالء لذوى االعاقـةوبجامعة الملك سعود ، وإطالق الجامعة أل

ــات االخــالء وال ــي سياس ــمعيةعل ــة البصــرية، والس ــتعلم، وذوى صــعوبطــوارل لاعاق ، ات ال

ــدكتور/ وا ــة  لل ــة والصــحية، واالضــطرابات النفســية، والتهنئ ــة والبدني ــة الحركي عبززده العاق

ثقـة معـالي مـدير جامعـة القصـيم فـي رئيس قسم التربية الخاصة جامعة القصيم علـى  الربيعان

ــا والبحــوث بجامعــة القصــيم ،  ــة للدراســات العلي ــة التربي ــة ســعادته وتعيينــه وكــيال لكلي  والتهنئ

وكـيال لكليـة  وتعيينـه سـعادتهعلى ثقة معـالي مـدير جامعـة جـدة فـي  فيص  العامري   للدكتور

لتعيـين  مالك بن محمززد الرفززاع  التهنئة للدكتور / ، وكذلك التربية للتطوير والجودة بجامعة جدة

عميـد  غالززا النهززديسعادته رئيسا  لقسم التربية الخاصة جامعـة الطـائف ، والتهنئـة للـدكتور / 

البحث العلمي بجامعة سطام بـن عبـدالعزيز لترقيـة سـعادته لدرجـة أسـتاذ مشـارك فـي التربيـة 

 عزيز.الخاصة من المجلس العلمي بجامعة سطام بن عبدال

 
 .المجلة تحرير هيئة ورئيس  ، سعود الملك /بنها جامعة– التربية كلية - الخاصة التربية أستاذ( )*
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مقـرر لجنـة و بشززير عبززدالرحي  نززور ريززا أاألستاذ الدكتور  وتتشرف المجلة بأن يقوم 

الترقيات لألساتذة واالساتذة المساعدين لعلم النفس والصحة النفسية والتربيـة الخاصـة بـالمجلس 

 ، بتقديم العدد الرابع عشر. بجمهورية مصر العربيةللجامعات  علىاأل

تتوجه هيئة تحرير المجلة بخالص الشـكر والتقـدير لألسـاتذة الخبـراء فـي الهيئـة  وأخيرا ، 

االستشارية، واللجنة العلمية، والباحثين في مجـال التربيـة الخاصـة علـى جهـودهم المـؤثرة فـي 

تحقيق رؤية، ورسالة، وأهداف المجلة، وتبنيهم هذا الوعاء األكـاديمي، ودعمهـم غيـر المحـدود 

 قاء بالمجلة، لتصبو إلى مجاراة المجالت العالمية.الذي يقدم لالرت

   ،،، تحياتي وتقديري
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ــديــــت   دد  ــــم العــ
  بقلـــــــم     

 بشير عبدالرحيم نور رياضأ أ.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

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

ألدائهــم وســلوكهم، ومــا توليــه إيــاهم الجهــات الحكوميــة  وتوجيهيــةبــرامج تنمويــة وتطويريــة 

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

ة التربيـة الخاصـة والتأهيـل مـن المؤسسـات الخاصـة الداعمـة لهـذه التعامل معهم، وتعد مؤسس

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

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

ا فسابقة المتنامي عبر أعدادها العطاءها خالل  ، رعاية فئات التربيـة الخاصـةوتؤكد تؤصل دائم 

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

 .المناسبة لهم باختالف فئاتهم وتصنيفاتهم

مـن  اليززما األو عشر امتداد ا لهذا العطاء حيث جاء جزأين ، يتكـون  رابعويأتي العدد ال 

الحالـة المزاجيـة المميـزة للتلميـذات سـعت لتحديـد  األولززى القسم االول ويتناول خمس دراسـات

فاعليـة برنـامج تـدخل سـعت لتحقـق مـن  والثانية، ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

مبكر قائم على نظرية االسـتجابة للتـدخل يـدعم مهـارات القـراءة ومـا يـرتبط بهـا مـن مهـارات 

مشكالت التطبيق الميداني في تخصص التربية الخاصة بجامعة أم القرى حددت  ثالثةوال فرعية

واقع استخدام المعلمـون لتقنيـات الحاسـب اآللـي فـي وصفت  والرابعة من وجهة نظر الدارسين

سـاهمت  بتوضـيح  والخامسززة تنمية مهارات التواصـل لـدى األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد 

جهزة الذكية في تعليم المهـارات قبـل األكاديميـة ألطفـال الروضـة فعالية تطبيق تعليمي على األ

 المعرضين لخطر صعوبات التعلم

ـة دكتـوراه وضـع  ، تـم من العـدد القس  الثان  أما  تقريـر عـن رسـائل علميـة )رســــالــــ

بعنــــــوان(: فاعلية برنامج تدريبي في خفض بعض اضطرابات النطق واللغة لتحسين مسـتوى 

 .واألداء األكاديمي لدى األطفال الصم زارعي قوقعة األذنالذكاء 

اضـطراب تشـوه صـورة الجسـم  االول   من العدد أربع دراسات،  اليما الثان  تناول وقد 

االحتياجـات  الثانيززةوحـددت  وعالقتها بقلق المسـتقبل  لـدى عينـة مـن ذوي مرضـى السـكري 

 المتوسطة من وجهة نظر المعلمات و المشرفاتالتدريبية لمعلمات صعوبات التعلم في المرحلة 

 
مقرر لجنة الترقيات لألساتذة واالساتذة المساعدين لعلم النفس والصــحة النفســية والتربيــة الخاصــة بــالمجلس وأستاذ علم النفس  ()*

 بجمهورية مصر العربية.للجامعات  األعلى
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العجز المتعلم وعالقته بتقدير الذات وتحمـل الغمـوض   والطمـوح لـدى عينـة  الثالثةووضحت 

توجهـات المعنيـين نحـو اسـتحداث مسـار "التأهيـل  الرابعززة، وحـددت من المراهقين المكفـوفين

 خاصةالمهني" لألفراد البالغين ذوي اإلعاقة بأقسام التربية ال

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

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

في مجال التربية الخاصة، إضافة إلى تضمينه لتوصيات مـؤتمر علمـي متخصـص، وأدعـو هللا 

دير أن ينفـع بمـا جـاء فـي هـذه العـدد، ويجعـل ثمـاره تعـود بـالنفع علـى فئـات التربيـة العلي الق

 الخاصة وذويهم، وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،،، 

 

 بشيرعبدالرحيم  نور رياضأ /أ.د

 


