
ــــمهـــج ــــىسٍت مـ ــ ــُـــشبـــّـــش الــــفـ  تـ

 

 للتربُت الخاـتاإلاجلت الّلمُت 

اإلاؤظعت الّلمُت للّلىم مجلت ففلُت دولُت مدىمت جفذسها 

ت والخىنىلىجُت والتربُت الخاـت  التربٍى

ٌ 01( الّذد )03اإلاجلذ )  ( الجضء ألاو

ىظــــــــىم بــــــــــ      ِــــــــذد اــــــــاؿ بوِمـــــــــاٌ اإلاــــــــؤجمش الــــــــذو   ال ـــــــــا   اإلادىــــــــ  واإلا

 الخىنىلىجُا الشكمُت همذال اظتراجُج  لخمىحن روي الاخخُاجاث الخاـت

     جدذ ؼّاس  جىنىفُلُا اإلاّاكحن إ ى ألابذ

 من جنٍُ  2020دٌعمبر( ) 31/ 30اإلانّلذ ًىم 

اإلاؤظعت الّلمُت للّلىم التربىٍت والخىنىلىجُت والتربُت الخاـت 

 بجمهىسٍت مفش الّشبُت

 لّلم  مْبالخّاون ا

الجضائـــــش و  2مخبــــر الفدــــ  لـــــ  ِلــــ  الـــــن غ وِلــــىم التربُــــت جامّـــــت وهــــشان

الجمُّــــت الّشبُــــت لخىنىلىجُــــاث التربُـــــت بجمهىسٍــــت مفــــش الّشبُــــت ومخبـــــر 

 2التربُت والصخت الن عُت جامّت أبى اللاظ  ظّذ هللا الجضائش
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 اإلاجلت الّلمُت للتربُت الخاـت

ة مجلت ففلُت دولُت مدىمت جفذسها  املؤسسة العلمية للعلىم التربٍى

 خاصةوالحكىىلىحية والتربية ال

 مجلت  حّنى بالتربُت الخاـت 

2857-2682: ISSN 

The Online ISSN: 2682- 423x 

ش  سئِغ الخدٍش

 جامّت اإلانىفُت،  مفش مدمىد ؼُّبأ.د/ ِل  

 مذًش الخدٍشش

 2ة ، جامّت الجضائش مضساس ِل  د/  ُّمت

 مذًش النؽش

 اللىي كنفىه أخمذ العُذ ِفذ                
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ت للمجلتالهُئت الّلمُت الا   ظدؽاٍس

 

 

 

نب ؼلحر جامّت ونىا مفش أ.د/ ِلى مدمىد ؼُّب جامّت اإلانىفُت، مفش  أ.د/ ٍص

ال خاح العُذ دسوَؾ جامّت  د/ِفذ.أ 2أ.د جمُلت ظلُما   جامّت الجضائش

 إلانىفُت مفشا

أ.د/ ِ شاء إبشاهُ  الّفُذي جامّت بٕذاد  أ.د/ ظلُمت ظاًح  جامّت بعىشة الجضائش

 الّشاق

ّ  جامّت أم الفىاق   ظاسة هنج الجامّت اللفنانُت أ.د/ أ.د/ ظامُت ابَش

 الجضائش

ٌ ظُذ جامّت مىلىد مّمشي جحزي  /دأ. نىا

 الجضائش وصو 

 أ.د/ ندىي ِائؽت جامّت بعىشة الجضائش

د.ِفذ الهادي أخمذ ِفذ الىٍش  جامّت 

 أنجمُنا حؽاد

ً االذ اإلاملىت  ْ ِامش  جامّت اإلال د. سبُ

 العّىدًت

شة د . مي  بابىش ظُّذ دًىا جامّت الجٍض

 العىدان

،  د. نىاسة بادي اإلاذسظت الّلُا لألظاجزة

 الجضائش

جحزي  مىلىد مّمشي  د. وهُفت الجىصي جامّت

 وصو الجضائش

ٌ جامّت بعىشة الجضائش  د. ؼ ُلت هدى

 د. جامش جماٌ ِشفت جامّت بنها مفش د.فذاء اإلافشي الجامّت اللفنانُت

 د. أمل ظلُ  جامّت ِحن ؼمغ مفش عنت جامّت بؽاس الجضائشد. فمُلت ظِ

 د. دلُلت اُنؾ جامّت بعىشة د. ـىنُا بن وُفت جامّت جبعت الجضائش

 د. الضهشة ألاظىد جامّت الىادي الجضائش د. ظامُت ِذائىت جامّت أم الفىاق  الجضائش

د. نهى ِاسف ِل  الذسوَؾ جامّت بٕذاد 

 الّشاق

 امّت بعىشة الجضائشد. أماٌ بىِِؽت ج

 الجضائش 2د. خنان جىم  جامّت ظىُف 2د.  ملُىت ؼّفا   جامّت الجضائشأ.م.
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 سئِغ اإلاؤجمش 

 أ.د/ أمل ظىٍذان

 ُت الذساظاث الّلُا للتربُت جامّت اللاهشة لأظخار جىنىلىجُا الخّلُ  بي

 وسئِغ مجلغ إداسة الجمُّت الّشبُت لخىنىلىجُاث التربُت

 

 اإلاؤجمش نائفا سئِغ

شو أ.م.                                                أ.د/ آمنه ًاظحن         س       د/ لفنى ِص

 مذًش مخبر التربُت والصخت الن عُت                   الن غ ِل  ل  الفد  مذًش مخبر

        2ضائشجامّت الج                                    2 وهشان جامّت التربُت وِلىم

 

 شأمحن اإلاؤجم     

 أخمذ العُذ ِفذ اللىي كنفىه

 سئِغ مجلغ أمناء اإلاؤظعت الّلمُت للّلىم التربىٍت والخىنىلىجُت والتربُت الخاـت

 

 ملشس اإلاؤجمش

مت ِالق  أ.د / هٍش

 الجضائش -جامّت معخٕان 

 

 منعلا اإلاؤجمش

 دًىان باله العلىان ِمان / أخمذ الخمشم د            2د /  ُّمت مضساسة جامّت الجضائش أ.م . 

 

 سئِغ اللجنت الّلمُت للمؤجمش                                         

نب ؼلحر، جامّت ونىا، مفش  أ.د/ ٍص
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 للمؤجمشالّلمُت  لجنتال

نب مدمىد أبى الّنحن ؼلحر جامّت ونىا  أ.د/ جماٌ ِل  الُل الذهؽان جامّت اإلانىفُت، مفش   ، مفش أ.د/ ٍص

 أ.د/ ظّاد أخمذ ؼاهحن جامّت ونىا ، مفش جامّت اإلانىفُت، مفش أ.د/ ِلی مدمىد ؼّیب

 أ.د / ِادٌ الفنا جامّت دمنهىس ، مفش جامّت بٕذاد ، الّشاق الّفیذی الیل شاهُ إبأ.د/ِ شاء 

 أ.د/ ِفذ ال خاح العیذ دسویؾ جامّت اإلانىفُت، مفش أ.د/ ِفذ الشصاق الذلُم  جامّت الفترا، ألاسدن

 أ.د/ ظاسة هنج الجامّت اللفنانُت ، لفنان أ.د/ ِفُذة ـفى  جامّت بعىشة، الجضائش

مت ِالق جامّت معخٕان  الجضائش لُلى وامل البهنعاوي جامّت اللاهشة، مفشأ.د/    أ.د/ هٍش

 ، الجضائش2أ.د/  جمُلت  ًح  ظلُما   جامّت الجضائش  الجضائش بعىشة،أ.د/ وظُلت بن ِامش جامّت 

 العّىدًت اإلاملىت–جاصان  ـ ح  جامّت  أ.د/ مدمذ أ.د/ سخاب ًىظف جامّت بني ظىٍف، مفش

 أ.د/ فخُدت وىٍل، جامّت بعىشة، الجضائش حّض ،الُمن اإلاخالل  جامّت ظُف ِفذه ـادقأ.د/ 

 أ.د/ ظامُت ج اٌ جامّت بعىشة ، الجضائش أ.د/  ـاخب أظّذ الؽمشي جامّت ظامشاء / الّشاق

 2الجضائش  ِؽىي جامّت الخمُذ أ.د / ِفذ أ.د/ نهلت إظماِیل ولُت الّلىم والخىنىلىجُا ، العىدان

 2د/  ُّمت مضساسة جامّت الجضائشأ.م. .د / ِفذ الهادي ِفذ الىٍش  جامّت انجمُنا ، حؽادأ

 اللفنانُت الفشاف الجامّت هماٌ أ. م.د/ دولل  أ.م.د/ أخمذ زابذ فمل جامّت العاداث ، مفش

 الُمن حّض تأ.م. د /ِفذة ظُّذ الفنّا   جامّ العّىدًت،أ.م.د/ سبُْ ِفذ الشؤف ِامش جامّت اإلالً االذ 

 جى غ -اجوأ.م.د/  لى   حجالوي جامّت كش  الُمن بت آالؽمحري جامّ الشكُب ام.د/ ِفذ

ن شي جامّت ِمش أ.م. د/ سافذة أ.م د./   فاومت مدمذ اإلاالي  جامّت الفدٍش ن الخٍش  الفدٍش

ذة مفى   بن ِمشوػ جامّت الجضائش  الُمن -أ.م.د/ جمهىس الخمُذي جامّت حّض  3د/ فٍش

https://sosj.journals.ekb.eg/journal/editorial.board#edb2
https://sosj.journals.ekb.eg/journal/editorial.board#edb2
https://sosj.journals.ekb.eg/journal/editorial.board#edb8
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 د/ بىصٍذي هذي جامّت معخٕان  الذنماسن–الىصان أوادًمُت الّلىم  الىٍش  م.د/  ِفذأ.

 د/ خنان مالي  جامّت بعىشة الجضائش د/ ـافت أمُنت جامّت معخٕان 

 جحزي وصو  الجضائشمىلىد مّمشي د/ نىاٌ ظُذ جامّت  د/ صهُت دباب جامّت بعىشة الجضائش

 2اة ُٔاث جامّت وهشاند/ خُ 2د/ هجزة ِِؽىس جامّت ظىُف 

اح فاومت جامّت وهشان  د/ فمُلت ـذساجت جامّت بعىشة الجضائش 2د/ مٍش

 د/  ـفاح ٔشب  جامّت بعىشة الجضائش د/ ام العّىد بشاهُم  جامّت الجل ت ، الجضائش

ض جامّت بعىشة الجضائش  د/ وسدة بشوَغ جامّت ظىُىذة د/ ظامُت ٍِض

 د/ ساخِغ ابشاهُ  جامّت الؽلف لألظاجزة ، الجضائش د/ بادي نىاسة اإلاذسظت الّلُا

 2د/ جنعاوث ـ ُت جامّت الجضائش د/ نالش ِفذ اللادس جامّت امِغ ملُانت

 جحزي وصو الجضائشمىلىد مّمشي د/ وهُفت الجىصي جامّت  د/ ِمشا   صهحر جامّت أم الفىاق 



  2021 ماسط.... ..................................................................... : 01  الّذد   ال اإلاجلذ ال

  
8 

 
  

 للتربُت الخاـتاإلاجلت الّلمُت 

ة مدىمت جفذسها مجلت ففلُت دولُت  املؤسسة العلمية للعلىم التربٍى

 والحكىىلىحية والتربية الخاصة

 بالتربُت الخاـت يمجلت حّن

 

 

 

  تدوسٍت  ، مجلتللتربُت الخاـتاإلاجلت الّلمُت م  مفٍش
َّ
ت سبْ دولُت ُمدى

من الفاخ حن روي الخبرة و الى اءة من ت ظنىٍت جدذ إؼشاف هُئت ِلمُ

ا ل دبّت من هُئت جدىُ  راث ه اءة حؽيبمخا ، و  هاو ااسجمفش داال  ًٍ وس

اإلاؤظعت الّلمُت للّلىم لخلُُ  الفدىر و الذساظاث. وهى جفذس ِن 

ت الخمامن الاجخماع   التربىٍت والخىنىلىجُت والتربُت الخاـت، الخابّت إلاذًٍش

 الللىبُت، جمهىسٍت مفش الّشبُت.

 ملخبغ نؽىس، ؤحر جنؽش اإلاجلت ول ِمٌل أـُل، ولِغ جضًءا من هخاب م

   ٌوبون ًىىن الفد  اإلازهىس ل
ً
عفم  ؽشه أو إسظاله للنؽش، ولِغ ملذما

ـُلت من ت ألا ذف اإلاجلت إ ى  ؽش الفدىر الّلمُللنؽش إ ى جهت أاشي وته

وشف الفاخ حن وألاظاجزة وولفت الذهخىساه ورلً بهذف حّمُ   ؽش اإلاّشفت 

الخىاـل بحن الفاخ حن هما  وؤلاواُل ِلى الفدىر الجذًذة والجادة وسبي

ىن مالذساظاث ألهبر ِذد مو  تهذف اإلاجلت إ ى إجاخت ؤلاواُل ِلى الفدىر

اإلاجلت جلفل ألاِماٌ الّلمُت اإلاىخىبت باللٕت الّشبُت ،الفاخ حن من

ت وال ش عُت  لتي ل  ٌعفم  ؽشها ًجب أن ًدع  الفد  الّلم ا وؤلانجلحًز

 ل  نلل اإلاّلىماث ألمانت الّلمُتابالجىدة وألاـالت والتزام الياجب ب

 .وجىزُلها بالىشق الّلمُت اإلاخّاسف ِليها، واكخفاط ألافياس وِضوها ألصخابها

   فلا للؽشوه الخالُتو و 

 رشوط وقواعد النرش ابجملةل
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، تباعد 14، حجم الخط Traditional Arabic)الخط:  العـنـوان باللغة العربية
 (1أسطر 

Title in English (Times New Roman; size12; Interline 1) 
2، االسم الكامل للباحث الثاني1االسم الكامل للباحث األول  

الباحث األول إيميلمؤسسة االنتماء كاملة،  1  
الباحث الثاين يميلمؤسسة االنتماء كاملة، إ 2  

   2020تاريخ القبول: ../../                     2020تاريخ االستالم: ../../
 (أسطر على األكثر 11 (: ملخص

مللخص هىا )ًحم إلاشازة في امللخص إلى هدف البدث، والىحائج املحىصل ضع ا

ضع امللخص هىا )ًحم إلاشازة في امللخص إلى هدف البدث، والىحائج  .إليها في فلسثين(

املحىصل إليها في فلسثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشازة في امللخص إلى هدف البدث، 

ضع امللخص هىا )ًحم إلاشازة في امللخص إلى هدف  والىحائج املحىصل إليها في فلسثين(.

البدث، والىحائج املحىصل إليها في فلسثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشازة في امللخص إلى 

 هدف البدث، والىحائج املحىصل إليها في فلسثين(. 

 ك. م. ،ك. م. ،ك. م. ،كلمات مفحاخية: ك. م.، ك. م.

Abstract: (not more than 10 Lines) 
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 
abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 
article).  

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 
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  ملذمت  

، ز   أو الفد  ًجب أن جدخىي ملذمت اإلالاٌ ِلى جمهُذ مناظب للمىلُى

وشح إلؼيالُت الفد  وولْ ال شلُاث اإلاناظفت، باإللافت إ ى جدذًذ أهذاف 

 الفد  ومنهجُخه.

 الّنىان الشئِس ي ألاٌو  .2

2.1  ٌ   الّنىان ال شع  ألاو

 ،  أدال هنا مدخىي الّنىان ال شع  ألاٌو

 زا  ِنىان فشع   2.2

 أدال هنا مدخىي الّنىان ال شع  ال ا  ، 

 لفي الجذاٌو وألاؼياٌ ًىىن هماًل  

 ............................................  1الجذٌو 

 3ندُجت  2ندُجت  1ندُجت  ااخفاس

13.31 13.31 13.31 13.31 

15.11 15.11 15.11 15.11 

11.14 11.14 11.14 11.14 

 العنت، الف دت(، اإلاؤلف)ةاإلافذس  

 .............................................  1الؽيل 

 
 اإلاؤلف)ة(، العنت، الف دتإلافذس  ا

 



 ISSN :2682-2857 .........................................للتربُت الخاـت اإلاجلت الّلمُت 

  
11 

 
  

   ................................................................ 2الؽيل 

 
 اإلاؤلف)ة(، العنت، الف دتاإلافذس   

 ااجمت  .4

ا وسد ل  مممىن الفد ، مْ ؤلاؼاسة إ ى أبشص لْ ل  ااجمت الفد  جلخُفا إلا

 النخائج اإلاخىـل اليها، وجلذً  اكتراخاث راث الفلت بمىلُى الفد .

 . كائمت اإلاشاجْ 5

ن اإلاشاجْ ًىىن   American Psychologicalل  آاش اإلالاٌ وباِخماد أظلىب   جذٍو

Association (APA)   

(-%E2%80%93-Chicago-MLA-fr/article/APA-http://support.office.com/fr

-42fa-7070-405c207c-bibliographies-de-automatique-forme-en-Mise

eaf064b14dbb-91e7) 

ً بزهش )ـاخب اإلاشجْ، العنت، الف دت( ل    (Brown, 2006, p35)كلب النق ورل

ذون اإلاشجْ وامال ل  كائمت اإلاشاجْ واآلح  بف ت آلُت ًُ  ، ِلى أن 

 اإلاؤلف)ة(، ِنىان الىخاب، الناؼش، )ميان النؽش  الناؼش، ظنت اإلاؤل اث  

 النؽش(؛

 جامّت، الفلذ، العنت؛  الفاخ )ة(، ِنىان ألاوشوخت، اليلُت، الألاوشوخاث 

 اإلاؤلف)ة(، ِنىان اإلالاٌ، اظ  اإلاجلت، اإلاجلذ، الّذد، العنت؛اإلالاالث   

 خ الا ّلاد، اإلاذااالث   اإلاؤلف)ة(، ِنىان اإلاذاالت، ِنىان اإلاؤجمش، جاٍس

 الجامّت، الفلذ؛

http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
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  الّنىان اليامل للملف، رهش اإلاىكْ )العنت (اظ  الياجب مىاكْ الانترنِذ ،

 بالخ فُل 

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 مالخم . 6

 32 ، ٌعاس32 ، ًمحن32 ، أظ ل32 هىامؾ الف دت جىىن هما ًل   أِلى ،

 (.x 233516، حج  الىسكت مخفق)1.25 ، أظ ل الىسكت1.5 سأط الىسكت

 اإلاشظلت إ ى اإلاجلت ال جشجْ إ ى أصخابها ظىاء  ؽشث أم وألابدار اإلالاالث 

 ل  جنؽش.

  اإلانؽىسة ل  هزه اإلاجلت ال حّبر إال ِن آساء أصخابها.ألابدار اإلالاالث 

  شاإلاجلت إجشاء بّن الخّذًالث الؽيلُت ِلى اإلاادة اإلالذمت ًدم لهُئت جدٍش

.  متى لضم ألامش دون اإلاعاط باإلاىلُى

  ول ملاٌ أو بد  ال جخىفش فُه هزه الؽشوه ال ًنؽش مهما وانذ كُمخه

 الّلمُت.

 

 

 

 

ر اإلاادة التي جنؽشها اإلاجلت حّبر ِن آساء أصخابها، وإداسة اإلاجلت ٔح

الفدىر اإلانؽىسة ل  اإلالاالث و فياس وآلاساء الىاسدة بمعؤولت ِن ألا 

أِذادها وإنما فلي جلْ معؤوليها ل  الخدىُ  والمىابي اإلانهجُت 

  تالّلمُ
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 اث النؽش ُ اق أاالُك  م

ت جلت اإلاجنؽش  ّلُم ت الخاـت ال ُلت واإلادىمت، بهذف للترُب ت ألـا ّلُم اإلالاالث ال

اث النؽش  و منْ اإلاماسظاث  شَّائها من االٌ الالتزام بمفادئ مذونت أاالُك
ُ
ت لل اُل جىفحر جىدةِ 

 الخاوئت.

اث النؽش ) ت لمن لجنت أاالُك  COPE : Committee onجفنف اإلاذونت ألااالُك

Publication Ethics  وه  ألاظاط اإلاشؼذ للمؤل حن والفاخ حن وألاوشاف ألااشي اإلاؤزشة ل )

ًحر مىّخذة للعلىن؛  ّحن، بدُ  حععى اإلاجلت لىلْ مّا  ؽش اإلالاالث باإلاجلت من مشاج

ت، وبزلً فهي ملتزمت جماما  ْ بلىانحن اإلاذونت ألااالُك لفل الجُم  ً لى أن  ِ وحعهش اإلاجلت

اث اإلاعنذة با ت والىفاء بالىاجفاث واإلاعؤوُل ل اللفٌى باإلاعؤوُل  ٌ لها ل  لى جىُف  ِ لخشؿ

 ليل وشف. 

ت الناؼش  -1  معؤوُل

  ت  كشاس النؽش ّلُم مٌا ال اة خلىق الىفْ وخلىق الاكخفاط من ألِا ًجب مشِا

غ  ّخبر سِئ ِنذ  ؽش اإلالاالث باإلاجلت، وٌ  شك خ َ خلىق آلااٍشن  العابلت، ٕب

ُذ الخدٍشش مع ن كشاس النؽش والىفْ َوعدنذ ل  رلً إ ى ظُاظت اإلاجلت والخل ؤوالِ 

ّلم بالدؽهحر أو اللزف أو انتهان  ًخ ما  ت للنؽش، ااـت ُف باإلاخىلفاث اللانىُن

ُئت  ماء ه غ الخدٍشش اظدؽاسة ِأ مىن لشِئ ـنت، هماً  خلىق النؽش والىفْ أو اللش

ّحن ل  اجخار اللشاس.  الخدٍشش أو اإلاشاج

   ن الجزاهت ُ  مدخىي ول ملٌا ملذم للنؽش، ٕب ًخ  جُل غ الخدٍشش بون  ًممن سِئ

ِخلاد الذًني، اإلاىاونت أو الانخماء العُاس ي للمؤلف. ل، الا ن الجنغ، ألـا شِ   الٍن

  ت وأن ًا ّلىماث الخاـت بمؤل   اإلالاالث ظٍشت لٕل جب أن جىىن اإلا  ً العٍشت 

مىنه  الاو  ً ِليها من كفل ول ألاشخاؿ الزًن غ ُیدافَ  ِليها، م ل سِئ اُل 

الكت بالخدٍشش والنؽش وباق    ِ مى له  ِ ُئت الخدٍشش، أو أي ماء ه الخدٍشش، ِأ

. ُ ت الخدى مُل  ألاوشاف ألااشي اإلاؤجمنت خعب ما جخىلبِ 

  مىن اظخخذام أو الاظخ ادة من نخائج أبدار آلااٍشن  ً اإلاىافلت الفٍشدت  ال

ٔحر اللابلت للنؽش بذون جف ّللت باإلالاالث   ٍشذ أو إرن اى  من مؤل ها.اإلاخ
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ت اإلادى   ) اإلاشاجْ (   -2  معؤوُل

   ُئت الخدٍشش ل غ الخدٍشش وه شاجْ ( سِئ
ُ
ِذ اإلادى  )اإلا عا  ٌ اإلاعاهمت ل  كشاس النؽش 

ِذة اإلاؤلف ل  جدعحن اإلالٌا وجفىٍفه.  اجخار كشاس النؽش وهزلً معا

 لى اإلادى  اإلافادسة والعِش  ِ  ٌ ُذ باآلجا ت الخذمت والخل ُ  ظِش ام بخُل ت ل  الُل

ت  ام بالذساظت ألاوُل ّذ الُل ّزس رلً ب ه ل  آلاجٌا اإلادذدة، وإرا ح اإلالٌا اإلاىجه إُل

غ الخدٍشش بون مىلُى اإلالٌا ه إبآل سِئ ُِل  ،ٌ مل اإلادى ،  للملا  ِ ااسج نىاق

. ُ ت للخدى اث الياُف ِذم وجىد ؤلامياُن ُ  بعبب لُم الىكذ أو   جواحر الخدى

 جب ً ععى أن جى العٍشت  ّلىماث اإلالٌا ظٍشت بالنعفت للمدى ، وأنٌ  ىن ول م

ِليها أو مناكؽت مدخىاها مْ أي  مىن ؤلاففاح  لى ظشیتها والً   ِ ت اإلادى  للمداٍف

غ الخدٍشش  .وشف باظخثناء اإلاشاق له  من وشف سِئ

 ه بالدج ُ  ألابدار اإلاىجهت إُل ّخه وجُل لى اإلادى  إزفاث مشاج  ِ ُِت   ج اإلاــــــــــــــــىلى

شه الشخفُت،  ان وجهت ٍن لى أظاط ُب  ِ  ُ ًخجنب الخدى ُِت، وأن  وألادلت اإلاىلى

ٔحره.  ّنفشي، اإلازهبي و  الزوق الشخص ي، ال

  ُ ّللت باإلاىلى لى اإلادى  مداولت جدذًذ اإلافادس واإلاشاجْ اإلاخ  ِ جدذًذ اإلافادس 

مٌا أاشي منؽىسه ٌ( و التي ل   اإلاؤلف، و أي نق أو فلشة مواىرة من ِأ  )اإلالا

غ الخدٍشش وإنزاسه بوي  لى اإلادى  إبآل سِئ ؽها بؽيل صخُذ، ِو جب تهِم  ً ظابلا

. ُ ُذ الخدى مل ك مٌا مخمازلت أو مدؽابهت أو مخذاالت مْ اّل  ِأ

  اإلالاالث ألهذاف شخفیت، أي ال یجب  ُ ِذم جدى لى اإلادى    ِ اسك اإلافالح  ّح

مىن أن جىىن هنا  ً ن وٍشلها  ِ ُ  اإلالاالث التي ه كفٌى جدى ن مفالح ُِل

الكاث شخفیت.   لألشخاؿ أو اإلاؤظعاث أو ُیالخَ فيهاِ 

ت اإلاؤلف   -3  معؤوُل

  ِیت، بؽيل شله بذكت ومىلى ـُل ِو لى اإلاؤلف جلذً  بد  أ  ِ ِذاد  ًحر ؤلا مّا

ت، أو  ىابم مىاـ اث اإلالاالث اإلادىمت ظىاء من خُ  الٕل  ً ِلم  مخناظم

ًحر و ظُاظت ال ان اإلاّىیاث الؽيل أو اإلاممىن، و رلً وفم مّا نؽش ل  اإلاجلت، وجُب

ٌ؛  اة خلىق آلااٍشن ل  اإلالا ن وٍشم ؤلاخالت الياملت، ومشِا بؽيل صخُذ، و رلًِ 
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ٔحر ألااالكیت، الزوكیت، الشخفیت،  ٌهاس اإلاىالیْ الخعاظت و وججنب إ

مٌا آلااشین بذون  ٔحر الصخیدت وجشجمت ِأ ّلىماث اإلاضی ت و شكیت،اإلازهفیت، اإلا اّل

ٌ.رکش مفذس الاك  خفاط ل  اإلالا

  ٌ ما مله وأي اكخفاط أو اظّخ  ِ لى اإلاؤلف إزفاث أـالت  ِ ـنت  الت و اللش ألـا

ؽه بىٍشلت مناظفت وصخُدت؛ ومجلت اإلا ىش  جب تهِم  ً فلشاث أو ولماث آلااٍشن

مٌا اإلالذمت للنؽش. ـنت لأِل  جدخ َ بدم اظخخذام بشامج اهدؽاف اللش

  ادة النؽش مل  ِإ مىن للمؤلف جلذً  اّل  ً ٌ( ألهثر من مجلت أو ال ن عه )اإلالا

.ٌ ٔحر ملفى ٔحر أاالق  و ّخبر ظلىن   مؤجمش، وفّل رلًٌ 

  ٌى للمّىُاث والاخخ ًا بها اناث الخاـت التي  الـى ِلى اإلاؤلف الاخخ ًا بالُف

 ِّ
ُّ ل

ُ
ُئت الخدٍشش أو اإلا ِنذ الىلب من كفل ه  اظخخذمها ل  ملاله، و جلذًمها 

  ٌ ِذد(  مؤل   اإلالا ًن فلي بؽيل 3مؤل   اإلالٌا ل  أولئً اإلاعاه ًنفغ  خفش )

ُز، مْ لشوسة جدذًذ اإلاؤلف  ُ ، الخن  هفحر وواضح ظىاء من خُ  الخفم

ِذاد اإلالٌا والخخىیي له، أما   ل  إ
ً
 کفحرا

ً
ن اإلالٌا وهى الزي یؤدي دوسا  ِ اإلاعؤٌو

ه فّال، ٍوجب أن لى أّنه  معاهمىن ُف  ِ  ل  اإلالٌا
ً
 بلیت اإلاؤل حن ُیزکشون أیما

 ْ ّلىماث الخاـت بجمی ل  للملٌا من وجىد ألاظماء واإلا ًخوهذ اإلاؤلف ألـا

 ْ لِّ
ّ
ى  ً ٕحر اإلاؤل حن للملٌا ؛ کما یجب أن ِذم إدساج أظماء أاشي ل اإلاؤل حن، و

لى ما وسد ل  مدخىاها   ِ ُذا، وأن یخ لىا ـشاخت لى اإلالالت ج  ِ ا اإلاؤل ىن جمُّ

ِذ النؽش.  و ؽشها بزلً الؽيل اإلاىلىب ل  كىا

  ؤلا ْ ًلتزم ـاخب اإلالٌا بزهش ؤلاخاالث بؽيل مناظب، ٍوجب أن  خاالث واإلاشاج

ت و ظائش أبدار  حؽمل ؤلاخالت رکش کّلِّ الىخب، اإلانؽىساث، اإلاىاكْ ؤلالىتروُن

.ٌ ْ، اإلالخبغ منها أو اإلاؽاس إليها ل  نق اإلالا  ألاشخاؿ ل  كائمت ؤلاخاالث واإلاشاج

 ن ألااىاء  ِ لى اإلاؤلف إراؤلابآل  ِ ِذم    جنّفه و إهدؽف وجىد اىو جىهٍشو و 

غ جدٍشش اإلاجلت أو الناؼش،  ؽّش فىسا سِئ اث ملاله ل  أّي صمن، أنٌ  الذكت ل  جضُئ

اون لخصخُذ الخىو.  وٍّخ
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 افخخاخُت الّذد
ٌعحبر ميدان البدث في مجال الحكىىلىحيا السكمية للفئات من ذوي الاخحياحات 

د ثسخيبا متزاًدا بالدزاسة والاهحمام من طسف الخاصة من امليادًن الخصبة التي الك

العدًد من الباخثين والتربىٍين املحخصصين في هرا امليدان، وكد أصبدد الحكىىلىحيا 

الحدًثة مؤخسا ثلدم الكثير من الخدمات للفئات الخاصة وجساعدهم في الحخفيف من 

بل الحىاصل الصعىبات والحددًات للتي ثىاحههم وصىال بهم إلى خياة ثكفل لهم س

 والاهدماج والحمكين الاححماعي وإعدادهم للحياة العامة.

س املجلة العلمية للتربية الخاصة أن ثلدم للسائها باكة  وعلى هرا ٌسس هيئة ثدٍس

من البدىذ ذات الصلة بالحكىىلىحيا السكمية والفئات الخاصة، من خالل وشس الدزاسات 

باخثين املشازكين من مخحلف الدول العسبية وألابداذ التي أحادت بها أكالم رلة من ال

ٌ وخازحها خيث ًطلع  من مجلحىا هره بمهمة وشس أبداذ  اإلاجلذ ال ال من  الّذد ألاو

الخىنىلىجُا الشكمُت همذال اظتراجُج  لخمىحن املؤثمس العلمي الدولي الثاوي املىسىم بـ " 

ىم التربىٍة والحكىىلىحية املؤسسة العلمية للعل"الري أكامحه روي الاخخُاجاث الخاـت 

مخبر البدث في علم الىفس  والتربية الخاصة بجمهىزٍة مصس العسبية بالحعاون العلمي مع

الجزائس و الجمعية العسبية لحكىىلىحيات التربية بجمهىزٍة  2وعلىم التربية حامعة وهسان

 2جزائسمصس العسبية ومخبر التربية والصحة الىفسية حامعة أبى اللاسم سعد هللا ال

 .2323) دٌسمبر(  03/03واملىعلد افتراضيا ًىمي 

وكد اخحىي هرا العدد من الجزء ألاول على العدًد من ألابداذ في مجال  

الحكىىلىحيا السكمية والفئات الخاصة من عدة ثخصصات ومن طسف باخثين من مخحلف 

كلها ساهمد الدول مصس الجزائس العساق لبىان ألازدن اليمن السىدان الخشاد ثىوس، 

بحلدًم إضافة للمعسفة العلمية في هرا املجال وثميزت بالجدة وألاصالة والدكة في الطسح 

 وبأسلىب علمي زصين.

وفي ألاخير ال ٌسعىا بعد إصداز هرا العدد إال أن هجزي خالص الشكس والامحىان للهيئة       

ة للمؤثمس وكل من ساهم في إخساج هرا العدد   إلى خيز الىحىد.العلمية الاسخشاٍز

ش                                                                                            مذًش الخدٍش

 د/  ُّمت مضساسة                                                                                 
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اث  فهشط اإلادخٍى

  الافخخاخُت

 لزوي  ء وكفل الخذمت ندى الخّل  الشكم ّلم  التربُت الخاـت أزنااججاهاث م 01

 الاخخُاجاث الخاـت

 أ.م.د/ أظماء فخح  أخمذ

44-19  

ججهحز ومّالجت اإلاّلىماث لذي روي الاخخُاجاث الخاـت ل  ٌل جىٌُف  02

 الخىنىلىجُاث الخذً ت )لّاف العمْ أنمىرجا(

 يد / نىاسة باد

66-45  

ــاث الخّل  ومعاهمت الخىنىلىجُا ل  ِالجهااظتراجُجُاث ح 03 ـ  شخُق ـّىبـ

 د/ ِلُىان ملُىت ،  د/ كملا    فاومت الضهشة 
67-93 

الخىنىلىجُا الخّلُمُت ودوسها ل  الذمج ألاوادًم  للخالمُز روي ـّىباث  04

 الخّل 

 د/ إبدعام ٔان         د/هٍشمت بن ـٕحر

95-113 

اكت العمُّتالترجمت الزهُت الناولت أل  05  بجذًت إؼاسة ؤلِا

 أفشاح ملُا  د/  ،  نادًت ملُا  د/ 
115-128 

الخماًت اللانىنُت لزوي الاخخُاجاث الخاـت ل  الدؽَشْ الجضائشي ودوس وظائل  06

الم ل  جىَشعها  ؤلِا

ذة فالند/   ظمحرة بؽلتد/  ،  فٍش

129-141 

الخاـت باإلاشخلت مّىكاث اظخخذام الخّلُ  الهجحن ل  مذاسط التربُت  07

 الابخذائُت من وجهت نٍش اإلاّلمحن

 هفت مدمذ إبشاهُ  ظّذد/ 

143-178 

دوس الخىنىلىجُا الشكمُت ل  مىاجهت ـّىباث الخّل  من االٌ ج ُّل  08

 الزواءاث اإلاخّذدة

س ي ظلُ  ، د/ ؼّفا   ٍِضضة  د/ دَس

179-201 

 ـتدوس اإلاّل  ل  الخّل  الهجحن لزوي الاخخُاجاث الخا 09

 د/ مُلىد دواج  بىِفذ هللا ،د/ بلّفاط نادًت           
203-229 

اكت الففٍشت 10 مُت لزوي ؤلِا  ألاجهضة الخٍّى

 بىؼخت ًمُنت
231-245 

دوس اإلاُّناث العمُّت ل  جدعحن معخىي الُلٍت الّللُت للمخمذسط لُّف  11

 العمْ.

 د/ صهُت دباب  ،ه.د/ أمل خامذي 

247-259 
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لُلُت لىاكْ حّلُ  ألافشاد روي الاخخُاجاث الخاـت ل  اإلاجخمْ ملاسبت جد 12

 الدؽادي

 د/ مدمذ ِمش آدم ،د/ ِفذ الىاخذ الجابش مدمذ 

261-291 

 دوس مىاكْ الخىاـل الاجخماع  ل  الخىُِت الصخُت لزوي الاخخُاجاث الخاـت. 13

 بضوح ابدعام/ د    ًح  فخُده /د
293-311 

 خخُاجاث الخاـت الا الهجحن لزوي  بحن اإلاؽافهت والخّل  14

اكت الففٍشت نمىر  جا()ؤلِا

 ٍصنب ه. د / الّماس

313-340 

 


