
ــــمهـــج ــــىعٍت مـ ــ ــُـــغبـــٗـــغ الــــهـ  تـ

 

اكت لىم ؤلٖا  اإلاجلت الٗلمُت للخىىىلىجُا ٖو
اإلاؤؾؿت الٗلمُت للٗلىم مجلت فهلُت صولُت مدىمت جهضعها 

ت والخىىىلىجُت والتربُت الخانت  التربٍى

ٌ 01( الٗضص )03اإلاجلض )  ( الجؼء ألاو

اإلادىــــــــم واإلاىؾــــــــىم بــــــــــ       ٖــــــــضص زــــــــام بوٖمـــــــــاٌ اإلاــــــــؤجمغ الــــــــضو   ال ـــــــــاو 

 الخىىىلىجُا الغكمُت همضزل اؾتراجُج  لخمىين طوي الاخخُاجاث الخانت

     جدذ قٗاع  جىىىفُلُا اإلاٗاكين إ ى ألابض

 مً جىُٓم 2020صٌؿمبر( ) 31/ 30اإلاىٗلض ًىم 

اإلاؤؾؿت الٗلمُت للٗلىم التربىٍت والخىىىلىجُت والتربُت الخانت 

 بجمهىعٍت مهغ الٗغبُت

 بالخٗاون الٗلم  م٘

الجؼائـــــغ و  2مسبــــر الفدــــ  لـــــ  ٖلــــم الـــــى ـ وٖلــــىم التربُــــت جامٗـــــت وهــــغان

الجمُٗــــت الٗغبُــــت لخىىىلىجُــــاث التربُـــــت بجمهىعٍــــت مهــــغ الٗغبُــــت ومسبـــــر 

 2التربُت والصخت الى ؿُت جامٗت أبى اللاؾم ؾٗض هللا الجؼائغ
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اكت لىم ؤلٖا  اإلاجلت الٗلمُت للخىىىلىجُا ٖو

ت  مجلت دولُت محنمت جصدزها املؤسست العلمُت للعلىم التربٍى

 ىىلىحُت والتربُت الخاصتوالخن

 جمهىعٍت مهغ الٗغبُت

2873-2682 : ISSN 

The Online ISSN: 2682-4256 

غ  عئِـ الخدٍغ

 أ.ص/ ؾٗاص أخمض قاهين، أؾخاط جىىىلىجُا الخٗلُم، ولُت التربُت جامٗت َىُا، مهغ

غ  هائب عئِـ الخدٍغ

 را ، ألاعصنٖفض الغػاق الضلُم ، أؾخاط ؤلاٖالم والاجهاٌ بجامٗت الفت أ.ص/ 

غ  مضًغ الخدٍغ

 ص/ هنزة ؾُٗض ِٖكىع 

 مضًغ اليكغ

 هأخمض الؿُض ٖفض اللىي كىهى 

غ  ؾىغجير الخدٍغ

 ؾام  ٖل  منهي 
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ت الهُئت الٗـلمُت  للمجلت  ألاؾدكاٍع

أ.ص/ خمضي اؾماُٖل قٗفان، جامٗت  أ.ص/ ن اء الُفار، جامٗت َىُا، مهغ

 َىُا، مهغ

يب قلير، جامٗت َىُا، مهغ .ص/ مهُ ى ٖفض الخالم مدمض، جامٗت أ أ.ص/ ٍػ

 َىُا، مهغ

البهيؿاوي، جامٗت اللاهغة،  وامل أ.ص/ لُلى أ.ص/ خمضي ٖؼ الٗغب ٖميرة، جامٗت َىُا، مهغ

 مهغ

 أ.ص/ عخاب ًىؾف، جامٗت بني ؾىٍف، مهغ أ.ص/ ٖفض الغػاق الضلُم ، جامٗت الفترا، ألاعصن

م ٖفض الجلُل الىػانأ.ص/ بً ، جامٗت اٖفض الىٍغ

 الى ِـ جغهُا

 أ.ص/ م  الٗفض هللا، الجامٗت اللفىاهُت

 أ.ص/ ؾامُت ج اٌ، جامٗت بؿىغة، الجؼائغ أ.ص/ مدمض أخمض همىهت، جامٗت َىُا، مهغ

ىاٍ، الجؼائغ  ، الجؼائغ1أ.ص/ مهُ ى بىصعامت، جامٗت ؾُُف  أ.ص/ مدمض صالس ي، جامٗت الٚا

ب، جامٗت كاإلات، الجؼائغ غأ.ص/ ٖفُضة أخمض نفُ ، جامٗت بؿىغة، الجؼائ   أ.ص/ ماهغ فغخان مٖغ

، جامٗت مىهىع بً ٖفضالغخمً الجىىب  /ص

 الكلغاء، اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت

 أ.ص/ هىاٌ ؾُض ،جامٗت جيزي وػو ، الجؼائغ

ج،  ، الجؼائغ1ص/ كهام الُُب، جامٗت ؾُُف  ٍغ ٍغ ص/ مهضي ٖىاعم، جامٗت بغج بٖى

 الجؼائغ
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ص/ ؾماح عمًان مهُ ى زمِـ، جامٗت  جامٗت بؿىغة، الجؼائغ ص/ الُمين فالخت،

 اإلاىهىعة، مهغ

ت، مهغ   ص/ جل  الضًً ًح ، جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغ ص/ نهلت ابغاهُم، جامٗت ؤلاؾىىضٍع

، 3ص/ فاَمت الؼهغاء زيُى، جامٗت كؿىُُىت ، الجؼائغ2ص/ مفني هىع الضًً، جامٗت ؾُُف 

                                                     الجؼائغ

جامٗت اإلاؿُلت،  ص/ ولض جاب هللا ؾٗاص، ص/ بغاج إلُاؽ، الجامٗت اللفىاهُت

                                                       الجؼائغ

ضة مهُ ى  ىت،  3بً ٖمغوف، جامٗت الجؼائغ ص/ فٍغ ص/ وهىغ  هبُل، اإلاغهؼ الجامع ، بٍغ

 الجؼائغ

                                                       جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغبغاعصي وُٗمت،  ص/    جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغص/ بىكغة عيىان، 

 ص/ أؾٗضاو  ؾالم ، جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغ ص/ جهاص واْم، جامٗت بٛضاص، الٗغاق

، تيىان ؾالمً، اإلاضعؾت الٗلُا للصخافص/ ع  ص/ لُلى فليري، جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغ

 الجؼائغ

ا كدُان أخمض الجمضاوى، جامٗت بٛضاص،  ص / ٍع

 الٗغاق

ص/ أميرة أخمض الؿُض، جامٗت زالض، اإلاملىت 

 الٗغبُت الؿٗىصًت

ؼ بىبىغ جامٗت اإلاؿُلت /ص وعصة أخمض بغوَـ، جامٗت ؾىُىضة، الجؼائغص/  ٍؼ   ، الجؼائغبٖى

ٌ للٗلىم ص/نهلت خامض إؾماُٖل  خامض، ولُت عوٍا

 والخىىىلىجُا وولُت صل  للٗلىم الخُفُلُت، الؿىصان

 ص/ ٖالء خؿين جاؾم، جامٗت بٛضاص، الٗغاق
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 عئِـ اإلاؤجمغ 

 أ.ص/ أمل ؾىٍضان

 ُت الضعاؾاث الٗلُا للتربُت جامٗت اللاهغة لأؾخاط جىىىلىجُا الخٗلُم بي

 التربُت وعئِـ مجلـ إصاعة الجمُٗت الٗغبُت لخىىىلىجُاث

 

 هائفا عئِـ اإلاؤجمغ

غو أ.م.                                                أ.ص/ آمىه ًاؾين         ع       ص/ لفنى ٖػ

 مضًغ مسبر التربُت والصخت الى ؿُت                   الى ـ ٖلم ل  الفد  مضًغ مسبر

        2جامٗت الجؼائغ                                    2 وهغان جامٗت التربُت وٖلىم

 

 غأمين اإلاؤجم     

 أخمض الؿُض ٖفض اللىي كىهىه

 عئِـ مجلـ أمىاء اإلاؤؾؿت الٗلمُت للٗلىم التربىٍت والخىىىلىجُت والتربُت الخانت

 

 ملغع اإلاؤجمغ

مت ٖالق  أ.ص / هٍغ

 الجؼائغ -جامٗت مؿخٛاهم

 

 ميؿلا اإلاؤجمغ

 صًىان بالٍ الؿلُان ٖمان ص/ أخمض الخًغم             2جؼائغ ص / وُٗمت مؼعاعة جامٗت الأ.م . 

 

 عئِـ اللجىت الٗلمُت للمؤجمغ                                         

يب قلير، جامٗت َىُا، مهغ  أ.ص/ ٍػ
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 للمؤجمغالٗلمُت  لجىتال

يب مدمىص أبى الٗ أ.ص/ جماٌ ٖل  زلُل الضهكان جامٗت اإلاىىفُت، مهغ   ىين قلير جامٗت َىُا ، مهغ أ.ص/ ٍػ

 أ.ص/ ؾٗاص أخمض قاهين جامٗت َىُا ، مهغ جامٗت اإلاىىفُت، مهغ أ.ص/ ٖلی مدمىص قٗیب

 أ.ص / ٖاصٌ الفىا جامٗت صمنهىع ، مهغ جامٗت بٛضاص ، الٗغاق الٗفیضی زلیل إبغاهُمأ.ص/ٖ غاء 

 أ.ص/ ٖفض ال خاح الؿیض صعویل جامٗت اإلاىىفُت، مهغ أ.ص/ ٖفض الغػاق الضلُم  جامٗت الفترا، ألاعصن

 اهُت ، لفىانأ.ص/ ؾاعة هىج الجامٗت اللفى أ.ص/ ٖفُضة نفُ  جامٗت بؿىغة، الجؼائغ

مت ٖالق جامٗت مؿخٛاهم الجؼائغ أ.ص/  لُلى وامل البهيؿاوي جامٗت اللاهغة، مهغ  أ.ص/ هٍغ

 ، الجؼائغ2أ.ص/  جمُلت  ًح  ؾلُماو  جامٗت الجؼائغ  الجؼائغ بؿىغة،أ.ص/ وؾُلت بً ٖامغ جامٗت 

 الؿٗىصًت ملىتاإلا–جاػان  ن ح  جامٗت  أ.ص/ مدمض أ.ص/ عخاب ًىؾف جامٗت بني ؾىٍف، مهغ

 أ.ص/ فخُدت َىٍل، جامٗت بؿىغة، الجؼائغ حٗؼ ،الُمً اإلاسالل  جامٗت ؾُف ٖفضه أ.ص/ ناصق

 أ.ص/ ؾامُت ج اٌ جامٗت بؿىغة ، الجؼائغ أ.ص/  ناخب أؾٗض الكمغي جامٗت ؾامغاء / الٗغاق

 2الجؼائغ  ي جامٗتٖكى  الخمُض أ.ص / ٖفض أ.ص/ نهلت إؾماٖیل ولُت الٗلىم والخىىىلىجُا ، الؿىصان

م جامٗت اهجمُىا ، حكاص  2ص/ وُٗمت مؼعاعة جامٗت الجؼائغأ.م. أ.ص / ٖفض الهاصي ٖفض الىٍغ

 اللفىاهُت الهغاف الجامٗت هماٌ أ. م.ص/ صولل  أ.م.ص/ أخمض زابذ فًل جامٗت الؿاصاث ، مهغ

 الُمً حٗؼت ؾُٗض الهىٗاو  جامٗ أ.م. ص /ٖفضة الؿٗىصًت،أ.م.ص/ عبُ٘ ٖفض الغؤف ٖامغ جامٗت اإلالً زالض 

 جىوـ -اجَأ.م.ص/  لُ   حجالوي جامٗت كغ  الُمً بت آالكميري جامٗ الغكُب ام.ص/ ٖفض

ً غي جامٗت ٖمغ أ.م. ص/ عافضة أ.م ص./   فاَمت مدمض اإلاالي  جامٗت الفدٍغ ً الخٍغ  الفدٍغ

ضة مهُ   بً ٖمغوف الُمً -أ.م.ص/ جمهىع الخمُضي جامٗت حٗؼ  3جامٗت الجؼائغ  ص/ فٍغ

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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م أ.م.ص/  ٖفض  ص/ بىػٍضي هضي جامٗت مؿخٛاهم الضهماعن–الىػان أواصًمُت الٗلىم  الىٍغ

 ص/ خىان مالي  جامٗت بؿىغة الجؼائغ ص/ نافت أمُىت جامٗت مؿخٛاهم

 جيزي وػو  الجؼائغمىلىص مٗمغي ص/ هىاٌ ؾُض جامٗت  ص/ ػهُت صباب جامٗت بؿىغة الجؼائغ

 2ص/ خُاة ُٚاث جامٗت وهغان 2ع جامٗت ؾُُف ص/ هنزة ِٖكى 

اح فاَمت جامٗت وهغان  ص/ فًُلت نضعاجت جامٗت بؿىغة الجؼائغ 2ص/ مٍغ

 ص/  نفاح ٚغب  جامٗت بؿىغة الجؼائغ ص/ ام الؿٗىص بغاهُم  جامٗت الجل ت ، الجؼائغ

ؼ جامٗت بؿىغة الجؼائغ  ص/ وعصة بغوَـ جامٗت ؾىُىضة ص/ ؾامُت ٍٖؼ

 ص/ عاخِـ ابغاهُم جامٗت الكلف هىاعة اإلاضعؾت الٗلُا لألؾاجظة ، الجؼائغص/ باصي 

 2ص/ جيؿاوث ن ُت جامٗت الجؼائغ ص/ هايغ ٖفض اللاصع جامٗت زمِـ ملُاهت

 جيزي وػو الجؼائغمىلىص مٗمغي ص/ وهُفت الجىػي جامٗت  ص/ ٖمغاو  ػهير جامٗت أم الفىاق 
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اكتاإلاجلت الٗلمُت للخىىىلىجُا  لىم ؤلٖا  ٖو

ت مجلت فهلُت صولُت مدىمت جهضعها  املؤسست العلمُت للعلىم التربٍى

 والخنىىلىحُت والتربُت الخاصت
اكت لىم ؤلٖا الم والاجهاٌ  ٖو  مجلت  حٗنى بخىىىلىجُا الاجهاٌ، والخىىىلىجُاث الجضًضة لإٖل

 

 

 

  تصوعٍت  ، مجلتللخىىىلىجُا وٖلىم ؤلاٖاكتاإلاجلت الٗلمُت لُت صو   مهٍغ

م
َّ
مً الفاخ ين طوي الخبرة و ت ت عب٘ ؾىىٍت جدذ إقغاف هُئت ٖلمُُمدى

بٗت مً هُئت جدىُم طاث ه اءة ، و بمخا هاو زاعجمهغ الى اءة مً صازل 

ا لخلُُم الفدىر و الضعاؾاث. وهى جهضع ًٖ ل صحكي ًٍ اإلاؤؾؿت الٗلمُت وع

ت الخًامً للٗلىم التربىٍت والخىىىلىجُت والتربُت الخانت، الخابٗت إلا ضًٍغ

 الاجخماع  الللىبُت، جمهىعٍت مهغ الٗغبُت.

  ملخبـ جيكغ اإلاجلت ول ٖمٌل أنُل، ولِـ جؼًءا مً هخاب ميكىع، وٚير

 م ٌوبون ًىىن الفد  اإلاظهىع ل
ً
ؿفم وكغه أو إعؾاله لليكغ، ولِـ ملضما

نُلت مً ت ألا ضف اإلاجلت إ ى وكغ الفدىر الٗلمُلليكغ إ ى جهت أزغي وته

فاخ ين وألاؾاجظة وَلفت الضهخىعاه وطلً بهضف حٗمُم وكغ اإلاٗغفت َغف ال

وؤلاَإل ٖلى الفدىر الجضًضة والجاصة وعبِ الخىانل بين الفاخ ين هما 

ىً مالضعاؾاث ألهبر ٖضص مو  تهضف اإلاجلت إ ى إجاخت ؤلاَإل ٖلى الفدىر

 اإلاجلت جلفل ألاٖماٌ الٗلمُت اإلاىخىبت باللٛت الٗغبُت،الفاخ ين مً

ت وال غوؿُت  لتي لم ٌؿفم وكغها ًجب أن ًدؿم الفد  الٗلم ا وؤلاهجليًز

 ل  هلل اإلاٗلىماث األماهت الٗلمُتبالجىصة وألانالت والتزام الياجب ب

 .وجىزُلها بالُغق الٗلمُت اإلاخٗاعف ٖليها، واكخفاؽ ألافياع وٖؼوها ألصخابها

   فلا للكغوٍ الخالُتو و 

 رشوط وقواعد النرش ابجملةل
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، تباعد 14، حجم الخط Traditional Arabicلخط: )ا 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: ../../                     2020االستالم: ../../ تاريخ
 (أسطر على األكثر 11 (: ملخص
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  ملضمت  

، زم  أو الفد  ًجب أن جدخىي ملضمت اإلالاٌ ٖلى جمهُض مىاؾب للمىيٕى

َغح إلقيالُت الفد  ووي٘ ال غيُاث اإلاىاؾفت، باإليافت إ ى جدضًض أهضاف 

 الفد  ومىهجُخه.

 الٗىىان الغئِس ي ألاٌو  .2

2.1  ٌ   الٗىىان ال غع  ألاو

 ،  أصزل هىا مدخىي الٗىىان ال غع  ألاٌو

 زاو ٖىىان فغع   2.2

 أصزل هىا مدخىي الٗىىان ال غع  ال او ، 

 يفِ الجضاٌو وألاقياٌ ًىىن هماًل  

 ............................................  1الجضٌو 

 3هدُجت  2هدُجت  1هدُجت  ازخفاع

13.31 13.31 13.31 13.31 

15.11 15.11 15.11 15.11 

11.14 11.14 11.14 11.14 

 الؿىت، اله دت(، اإلاؤلف)ةاإلاهضع  

 .............................................  1الكيل 

 
 اإلاؤلف)ة(، الؿىت، اله دتإلاهضع  ا
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   ................................................................ 2الكيل 

 
 اإلاؤلف)ة(، الؿىت، اله دتاإلاهضع   

 زاجمت  .4

ا وعص ل  مًمىن الفد ، م٘ ؤلاقاعة إ ى أبغػ ي٘ ل  زاجمت الفد  جلخُها إلا

 الىخائج اإلاخىنل اليها، وجلضًم اكتراخاث طاث الهلت بمىيٕى الفد .

 . كائمت اإلاغاج٘ 5

ً اإلاغاج٘ ًىىن   American Psychologicalل  آزغ اإلالاٌ وباٖخماص أؾلىب   جضٍو

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) 

ً بظهغ )ناخب اإلاغج٘، الؿىت، اله دت( ل    (Brown, 2006, p35)كلب الىو وطل

ضون اإلاغج٘ وامال ل  كائمت اإلاغاج٘ واآلح  به ت آلُت ًُ  ، ٖلى أن 

 اإلاؤلف)ة(، ٖىىان الىخاب، الىاقغ، )ميان اليكغ  الىاقغ، ؾىت اإلاؤل اث  

 اليكغ(؛

 غوخاث غوخت، اليلُت، الألَا  جامٗت، الفلض، الؿىت؛  الفاخ )ة(، ٖىىان ألَا

 اإلاؤلف)ة(، ٖىىان اإلالاٌ، اؾم اإلاجلت، اإلاجلض، الٗضص، الؿىت؛اإلالاالث   

 ش الاوٗلاص، اإلاضازالث   اإلاؤلف)ة(، ٖىىان اإلاضازلت، ٖىىان اإلاؤجمغ، جاٍع

 الجامٗت، الفلض؛

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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  الٗىىان اليامل للملف، طهغ اإلاىك٘ )الؿىت (اؾم الياجب مىاك٘ الاهترهِذ ،

 بالخ هُل 

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

 مالخم . 6

 32 ، ٌؿاع32 ، ًمين32 ، أؾ ل32 هىامل اله دت جىىن هما ًل   أٖلى ،

 (.x 233516، حجم الىعكت مسهو)1.25 ، أؾ ل الىعكت1.5 عأؽ الىعكت

 ها ؾىاء وكغث أم اإلاغؾلت إ ى اإلاجلت ال جغج٘ إ ى أصخاب وألابدار اإلالاالث

 لم جيكغ.

  اإلايكىعة ل  هظه اإلاجلت ال حٗبر إال ًٖ آعاء أصخابها.ألابدار اإلالاالث 

  غاإلاجلت إجغاء بٌٗ الخٗضًالث الكيلُت ٖلى اإلااصة اإلالضمت ًدم لهُئت جدٍغ

.  متى لؼم ألامغ صون اإلاؿاؽ باإلاىيٕى

 ُمخه ول ملاٌ أو بد  ال جخىفغ فُه هظه الكغوٍ ال ًيكغ مهما واهذ ك

 الٗلمُت.

 

 

 

 

خابها، وإصاعة اإلاجلت ٚير اإلااصة التي جيكغها اإلاجلت حٗبر ًٖ آعاء أص

الفدىر اإلايكىعة ل  اإلالاالث و فياع وآلاعاء الىاعصة بمؿؤولت ًٖ ألا 

أٖضاصها وإهما فلِ جل٘ مؿؤوليها ل  الخدىُم والًىابِ اإلاىهجُت 

  تالٗلمُ
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 اث اليكغ ُ اق أزالُك  م

ــــــــت جلـــــــت اإلاجيكـــــــغ  ٗلُم اكــــــــت ال ٖلـــــــىم ؤلٖا ُلت للخىىىلىجُـــــــا و ـــــــت ألانــــــــ ٗلُم اإلالـــــــاالث ال

ــاث اليكـــغ   ٌ الالتــزام بمفـــاص  مضوهــت أزالُك ً زـاـل غَّاالاهــا مـــ
ُ
ــت لل اُل واإلادىمــت، بهــضف جــىفير جـــىصةٖ 

َئت.  و مى٘ اإلاماعؾاث الخا

ت يمً لجىت اث اليكغ ) جهىف اإلاضوهت ألازالُك  COPE : Committee onأزالُك

Publication Ethics  غاف ألازغي اإلاؤزغة ل ( وه  ألاؾاؽ اإلاغقض للمؤل ين والفاخ ين وألَا

ًير مىّخضة للؿلىن؛  ٗين، بدُ  حؿعى اإلاجلت لىي٘ مٗا وكغ اإلالاالث باإلاجلت مً مغاج

ت، ٘ بلىاهين اإلاضوهت ألازالُك لفل الجُم  ً لى أن  ٖ وبظلً فهي ملتزمت جماما  وحؿهغ اإلاجلت

اث اإلاؿىضة  ت والىفاء بالىاجفاث واإلاؿؤوُل ل اللفٌى باإلاؿؤوُل  ْ لها ل  ُُف لى ج  ٖ بالخغم

غف.   ليلَ 

ت الىاقغ  -1  مؿؤوُل

  ت  كغاع اليكغ ٗلُم مٌا ال ُف٘ وخلىق الاكخفاؽ مً ألٖا اة خلىق ال ًجب مغٖا

ٖىض وكغ اإلالاالث باإلاجل غى خ ٔ خلىق آلازغًٍ  ـ الؿابلت، ٛب ٗخبر عِئ ت، وٌ 

ُض  ُف٘ َوؿدىض ل  طلً إ ى ؾُاؾت اإلاجلت والخل ً كغاع اليكغ وال الخدٍغغ مؿؤوالٖ 

ٗلم بالدكهير أو اللظف أو اهتهان  ًخ ما  ت لليكغ، زانت ُف ُلفاث اللاهىُه باإلاخ

ُئت  ًاء ه مىً لغئـِ الخدٍغغ اؾدكاعة ٖأ ُف٘ أو اللغنىت، هماً  خلىق اليكغ وال

ٗين   ل  اجساط اللغاع.الخدٍغغ أو اإلاغاج

  ٌ ُم مدخىي ول ملٌا ملضم لليكغ، ٛب ًخم جُل مً عئـِ الخدٍغغ بون  النزاهت  ًً

َىت أو الاهخماء الؿُاس ي للمؤلف. ٖخلاص الضًني، اإلاىا ـ، ألانل، الا ً الجي غٖ   الٓى

  ت وأن ًا ٗلىماث الخانت بمؤل   اإلالاالث ؾٍغت لٛل جب أن جىىن اإلا  ً الؿٍغت 

ٖليها مً كفل ول ـ  ُیدافٔ  ٖليها، م ل عِئ إل  مىنهم الَا  ً ألاشخام الظًً

الكت بالخدٍغغ واليكغ وباق    ٖ ًى له  ٖ ُئت الخدٍغغ، أو أي ًاء ه الخدٍغغ، ٖأ

ُم. ت الخدى مُل ُلبٖ  غاف ألازغي اإلاؤجمىت خؿب ما جخ  ألَا

  ً مىً اؾخسضام أو الاؾخ اصة مً هخائج أبدار آلازٍغ  ً اإلاىافلت الهٍغدت  ال

ٗللت باإلالاالث  ٚير اللابلت لليكغ بضون جهٍغذ أو إطن زُ  مً مؤل ها. اإلاخ
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ت اإلادىم  ) اإلاغاج٘ (   -2  مؿؤوُل

   ُئت الخدٍغغ ل غاج٘ ( عئـِ الخدٍغغ وه
ُ
ٖض اإلادىم )اإلا ؿا  ٌ اإلاؿاهمت ل  كغاع اليكغ 

ٖضة اإلاؤلف ل  جدؿين اإلالٌا وجهىٍفه.  اجساط كغاع اليكغ وهظلً مؿا

   ٌ ُض باآلجا ت الخضمت والخل ُم ؾٖغ ام بخُل ت ل  الُل ٖلى اإلادىم اإلافاصعة والؿٖغ

ت  ام بالضعاؾت ألاوُل ٗض الُل ٗظع طلً ب ه ل  آلاجٌا اإلادضصة، وإطا ح اإلالٌا اإلاىجه إُل

ه إباٙل عئـِ الخدٍغغ بون مىيٕى اإلالٌا ُٖل  ،ٌ مل اإلادىم،  للملا  ٖ اق زاعج ُه

ت  اث الياُف ٖضم وجىص ؤلامياُه ُم بؿبب يُم الىكذ أو  ُم.جوزير الخدى  للخدى

 جب ً ؿعى  الؿٍغت  ٗلىماث اإلالٌا ؾٍغت باليؿفت للمدىم، وأنٌ  أن جىىن ول م

ٖليها أو مىاككت مدخىاها م٘ أي  مىً ؤلافهاح  لى ؾغیتها والً   ٖ ت اإلادىم للمدآف

غف عئـِ الخدٍغغ  .َغف باؾخثىاء اإلاغزو لهم مًَ 

  ُم ٗخه وجُل لى اإلادىم إزفاث مغاج  ٖ ُٖت   ه بالدجج اإلاــــــــــــــــىيى ألابدار اإلاىجهت إُل

غه الشخهُت،  ان وجهت ٓه لى أؾاؽ ُب  ٖ ُم ًخجىب الخدى ُٖت، وأن  وألاصلت اإلاىيى

ٚيره.  ٗىهغي، اإلاظهبي و  الظوق الشخص ي، ال

  ٕ ٗللت باإلاىيى لى اإلادىم مداولت جدضًض اإلاهاصع واإلاغاج٘ اإلاخ  ٖ جدضًض اإلاهاصع 

ٌ( و التي لم  اإلاؤلف، و أي هو أو فلغة م مٌا أزغي ميكىعه )اإلالا وزىطة مً ٖأ

لى اإلادىم إباٙل عئـِ الخدٍغغ وإهظاعه بوي  كها بكيل صخُذ، ٖو جب تهِم  ً ؾابلا

ُم. ُض الخدى مل ك مٌا مخمازلت أو مدكابهت أو مخضازلت م٘ اٗل  ٖأ

  ُم اإلالاالث ألهضاف شخهیت، أي ال یجب ٖضم جدى لى اإلادىم   ٖ اعى اإلاهالح  ٗح

ُم اإلالاالث التي  ه كفٌى جدى مىً أن جىىن هىان مهالح ُٖل  ً ٍغلها  َ ًٖ

الكاث شخهیت.   لألشخام أو اإلاؤؾؿاث أو ُیالخٔ فيهاٖ 

ت اإلاؤلف   -3  مؿؤوُل

  ٖیت، بكيل غيه بضكت ومىيى لى اإلاؤلف جلضًم بد  أنُل ٖو  ٖ ٖضاص  ًير ؤلا مٗا

ت، أو  ابم مىان اث اإلالاالث اإلادىمت ؾىاء مً خُ  الٛل ٖلم  مخىاؾم ًُ

مىن، و  ُیاث  الكيل أو اإلًا ان اإلاٗ ًير و ؾُاؾت اليكغ ل  اإلاجلت، وجُب طلً وفم مٗا

ٌ؛  اة خلىق آلازغًٍ ل  اإلالا ٍغم ؤلاخالت الياملت، ومغٖا  ًَ بكيل صخُذ، و طلًٖ 
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ٚير ألازالكیت، الظوكیت، الشخهیت،  ْهاع اإلاىايی٘ الخؿاؾت و وججىب إ

مٌا  ٚير الصخیدت وجغجمت ٖأ ٗلىماث اإلاؼی ت و غكیت،اإلاظهفیت، اإلا آلازغًی بضون اٗل

.ٌ  طکغ مهضع الاكخفاؽ ل  اإلالا

  ٌ ما مله وأي اكخفاؽ أو اؾٗخ  ٖ لى اإلاؤلف إزفاث أنالت  ٖ ألانالت و اللغنىت 

ٍغلت مىاؾفت وصخُدت؛ ومجلت اإلا ىغ  كه ُب جب تهِم  ً فلغاث أو ولماث آلازغًٍ

مٌا اإلالضمت لليكغ.  جدخ ٔ بدم اؾخسضام بغامج اهدكاف اللغنىت لأٖل

  اصة اليكغ ٌ( ألهرر مً مجلت أو ال  ٖإ مل ه ؿه )اإلالا مىً للمؤلف جلضًم اٗل  ً

.ٌ ٚير ملفى ٚير أزالق  و ٗخبر ؾلىن   مؤجمغ، وفٗل طلًٌ 

  ُُاث والاخخ ّا بها اهاث الخانت التي  الىنٌى للمٗ ٖلى اإلاؤلف الاخخ ّا بالُف

ِّم
ُّ ل

ُ
ُئت الخدٍغغ أو اإلا ُلب مً كفل ه ٖىض ال  اؾخسضمها ل  ملاله، و جلضًمها 

  مؤل ٌ ٖضص( مؤل   اإلالٌا ل  أولئً اإلاؿاهم   اإلالا ًً فلِ بكيل 3ًيفػ  خهغ )

ُظ، م٘ يغوعة جدضًض اإلاؤلف  ُم، الخى  هفير وواضح ؾىاء مً خُ  الخهم

ُِی له، أما  ٖضاص اإلالٌا والخس  ل  إ
ً
 کفيرا

ً
ً اإلالٌا وهى الظي یؤصي صوعا  ٖ اإلاؿؤٌو

لى أّنهم  ٖ  ل  اإلالٌا
ً
ا ه فٗال، ٍوجب أن  بلیت اإلاؤل ين ُیظکغون أًی مؿاهمىن ُف

 ٘ ٗلىماث الخانت بجمی ًخوهض اإلاؤلف ألانل  للملٌا مً وجىص ألاؾماء واإلا

 ٘ لِّ
ّ
ٛير اإلاؤل ين للملٌا ؛ کما یجب أن ًُ ٖضم إصعاج أؾماء أزغي ل اإلاؤل ين، و

لى ما وعص ل  مدخىاها   ٖ ُضا، وأن یخ لىا نغاخت لى اإلالالت ج  ٖ ا اإلاؤل ىن جمُٗ

ٖض اليكغ. ووكغها بظلً الكيل ُلىب ل  كىا  اإلا

  ٘ ًلتزم ناخب اإلالٌا بظهغ ؤلاخاالث بكيل مىاؾب، ٍوجب أن  ؤلاخاالث واإلاغاج

ت و ؾائغ أبدار  حكمل ؤلاخالت طکغ کّلِّ الىخب، اإلايكىعاث، اإلاىاك٘ ؤلالىتروُه

.ٌ ٘، اإلالخـب منها أو اإلاكاع إليها ل  هو اإلالا  ألاشخام ل  كائمت ؤلاخاالث واإلاغاج

  ٖضم ًٖ ألازُاءؤلاباٙل لى اإلاؤلف إطا جيّفه و إهدكف وجىص زُو جىهٍغو و   ٖ  

كٗغ فىعا عئـِ جدٍغغ اإلاجلت أو الىاقغ،  ً، أنٌ  اث ملاله ل  أّي ػم الضكت ل  جؼُئ

و. اون لخصخُذ الُخ  وٍٗخ
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 افخخاخُت الٗضص
ٌشهد العالم الُىم زىزة معلىماث واجصاالث ال حدود لها بسبب اهدشاز  وسائل 

الحدًثت والخنىىلىحُاث السقمُت بمخخلف أهىاعها والتي فسضذ علُىا جحدًاث إلاعالم 

عخبر  لبيرة مً أحل مىالبتها وصىال إلى بلىغ الخطىز وجحقُق الخىمُت املسخدامت َو

الاهخمام بخهىًٍ وجطىٍس العىصس البشسي اسدثمازا حقُقُا ال جضاهُه مل الاسدثمازاث 

دم وبلىغ أعلى املساجب السقي ، وإًماها مىا بأن ألافساد ألاخسي إذا ما زػبىا في جحقُق الخق

مً ذوي الاحخُاحاث الخاصت ٌعخبرون طسفا فعاال ومساهما في هرا السقي فاهه ًخىحب 

علُىا لتربىٍين وأخصائُين في املُدان جىفير لهم مل الخدماث املىاسبت ملخطلباتهم مع 

الخؼيراث الحاصلت في مجاى إلاعالم جقدًم الاهخمام الهافي لهم وحشجُعهم على مىالبت 

 والخنىىلىحُا السقمُت.

وعمالالال مىالالالا بمبالالالدأ إًصالالالاى صالالالىث الف الالالاث الخاصالالت إلالالالى ألبالالالر عالالالدد ممنالالالً مالالالً  

الالالالا   الالالاله حال ال الالالال  فاهال الالالالىطً العس ال الالالالي الال ال الالالالاى فال الالالالين باملجال الالال   اإلاـــــؤجمغ الــــــضو   ال ـــــاو املهخمال ال ال ال الالالالىم بال املىسال

الالري  "نـتلخىىىلىجُا الغكمُت همضزل اؾـتراجُج  لخمىـين طوي الاخخُاجـاث الخاا 

 هظالالالالم مالالالالً طالالالالسف املؤسسالالالالت العلمُالالالالت للعلالالالالىم التربىٍالالالالت والخنىىلىحُالالالالت والتربُالالالالت الخاصالالالالت

بجمهىزٍت مصس العسبُت بالخعاون العلمي مع مخبر البحالث فالي علالم الالىفل وعلالىم التربُالت 

الجزائس و الجمعُت العسبُت لخنىىلىحُاث التربُت بجمهىزٍت مصس العسبُت  2حامعت وهسان

واملىعقالد ًالىم   2صالحت الىفسالُت حامعالت أبالى القاسالم سالعد ا الجزائالسومخبر التربُت وال

 . 2323) دٌسمبر(  03/03

وذلو بهدف إلقا  الضى  على مخخلف البحىر والدزاساث  املقدمت في الىطً 

العس   في مجاى جنىىلىحُا حعلُم الف اث الخاصت والخعسف على مخخلف الخدماث 

 ساعدة. املقدمت لهم في مجاى الخنىىلىحُا امل
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س املجلت بخقدًم مجمىعت مً الدزاساث وألابحار التي           وعلى هرا ٌسس هُ ت جحٍس

ً مخخلف الدوى العسبُت وخازحها  ً الباحثين املشازلين باملؤجمس م أحادث بها أقالم زلت م

لخجمع في هرا العدد ألاوى مً املجلد الثالث والري اشخمل على العدًد مً املىضىعاث 

بالخنىىلىحُا الحدًثت واسخخداماتها املخخلفت لروي الاحخُاحاث الخاصت الخاصت 

ودوزها في حعلُم أصحاب الهمم، ماسخخدام الخنىىلىحُا السقمُت ملساهدة ذوي 

، اسخخدام الخنىىلىحُا السقمُت وعالقخه بفعالُاث  -ججازب دولُت- الاحخُاحاث الخاصت

القُاداث اليسىٍت مً ذوي إلاعاقت في مؤسساث حعلُم ذوي الاحخُاحاث الخاصت وآلُت 

بلىغ الخطىٍس الخىظُمي ، وجىظُف الخنىىلىحُا السقمُت في جىمُت الرما  الاحخماعي 

والخفنير إلابداعي وجىمُت املهازاث، إلى حاهب دوز التربُت السقمُت في البرامج الخأهُلُت 

ت في ظل الخنىىلىحُا باإلضافت الى مىاهج جدَزل ذوي إلاعاقلروي الاحخُاحاث الخاصت، 

وإذ هقدم هرا العدد هأمل مً خالى محخىاه الحدًثت  باإلضافت الى العدًد مً املقاالث 

 جقدًم إضافاث للمعسفت العلمُت في هرا املجاى. 

لهل أعضا  الهُ ت العلمُت  والخقدًس  الشنس والامخىان هخقدم بىافس في ألاخير           

ت للمؤجمس الرًً سا  همىا وساعدوا في إخساج هرا العدد إلى حيز الىحىد.الاسدشاٍز

ــــــُــــعئ                                                         ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــ جدـ ــ ـ ـــــٍغـ ـ ـ ـ ـ ـــــــغ اإلاـ ـ  تـــــلـــــــجـ

ــــــأ.ص/ ؾٗ                                                        ـ ـــــــخماص أـ ـ ـ ـ ـ ـــــــض قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــُـ ـ ـ ـ ـ  ًـ

 ولُت التربُت  أؾخاط جىىىلىجُا الخٗلُم                          

ـــــــج                                                       ـ ـ ـ ـ ـــــــامٗـ ـــــــت َىُـ ـ ـــــــهـــــا، مـ ـ  غـ
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