
ــــمهـــج ــــىعٍت مـ ــ ــُـــغبـــٗـــغ الــــهـ  تـ

 

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

ت والخىنىلىجُت والتربُت الخانت  التربٍى

 للمؤجمغ ( الجؼء الثاني02( الٗضص )03اإلاجلض )

لي الثـــــــــاني اإلادىــــــــ  واإلاىؾــــــــىم بــــــــــ      ٖــــــــضص زــــــــام بوٖمـــــــــاٌ اإلاــــــــؤجمغ الــــــــضو 

 الخىنىلىجُا الغكمُت همضزل اؾتراجُجي لخمىين طوي الاخخُاجاث الخانت

     جدذ قٗاع  جىنىفُلُا اإلاٗاكين إلى ألابض

 من جنُٓ  2020صٌؿمبر( ) 31/ 30اإلانٗلض ًىمي

اإلاؤؾؿت الٗلمُت للٗلىم التربىٍت والخىنىلىجُت والتربُت الخانت 

 غ الٗغبُتبجمهىعٍت مه

 بالخٗاون الٗلمي م٘

الجؼائـــــغ و  2مسبــــر الفدــــ  لـــــي ٖلــــ  الـــــن ـ وٖلــــىم التربُــــت جامٗـــــت وهــــغان

الجمُٗــــت الٗغبُــــت لخىنىلىجُــــاث التربُـــــت بجمهىعٍــــت مهــــغ الٗغبُــــت ومسبـــــر 

 2التربُت والصخت الن ؿُت جامٗت أبى اللاؾ  ؾٗض هللا الجؼائغ
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اكت لىم ؤلٖا  اإلاجلت الٗلمُت للخىنىلىجُا ٖو

ة املؤسسة العلمية للعلىم التر  مجلة دولية محنمة ثصدزها بٍى

 والتنىىلىحية والتربية الخاصة

 جمهىعٍت مهغ الٗغبُت

2873-2682 : ISSN 

The Online ISSN: 2682-4256 

غ  عئِـ الخدٍغ

 أ.ص/ ؾٗاص أخمض قاهين، أؾخاط جىنىلىجُا الخٗلُ ، ولُت التربُت جامٗت َنُا، مهغ

غ  نائب عئِـ الخدٍغ

 جامٗت الفترا ، ألاعصنٖفض الغػاق الضلُمي، أؾخاط ؤلاٖالم والاجهاٌ ب أ.ص/ 

غ  مضًغ الخدٍغ

 ص/ هنزة ؾُٗض ِٖكىع 

 مضًغ النكغ

 هأخمض الؿُض ٖفض اللىي كنهى 

غ  ؾىغجير الخدٍغ

 ؾامي ٖلي منهي 
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ت الهُئت الٗـلمُت  للمجلت  ألاؾدكاٍع

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

 َنُا، مهغ

نب قلير، جامٗت َ أ.ص/ مهُ ى ٖفض الخالم مدمض، جامٗت  نُا، مهغأ.ص/ ٍػ

 َنُا، مهغ

البهنؿاوي، جامٗت اللاهغة،  وامل أ.ص/ لُلى أ.ص/ خمضي ٖؼ الٗغب ٖميرة، جامٗت َنُا، مهغ

 مهغ

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

، جامٗت ابن نٖفض الىٍغ  ٖفض الجلُل الىػاأ.ص/

 الن ِـ جغهُا

 أ.ص/ مي الٗفض هللا، الجامٗت اللفنانُت

 أ.ص/ ؾامُت ج اٌ، جامٗت بؿىغة، الجؼائغ أ.ص/ مدمض أخمض همىنت، جامٗت َنُا، مهغ

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

ب، جامٗت كاإلات، الجؼائغ غة، الجؼائغأ.ص/ ٖفُضة أخمض نفُي، جامٗت بؿى   أ.ص/ ماهغ فغخان مٖغ

، جامٗت منهىع بن ٖفضالغخمن الجنىبي /ص

 الكلغاء، اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت

 أ.ص/ نىاٌ 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  مين فالخت، جامٗت بؿىغة، الجؼائغص/ الُ

 اإلانهىعة، مهغ

ت، مهغ   ص/ جلي الضًن ًحي، جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغ ص/ نهلت ابغاهُ ، جامٗت ؤلاؾىنضٍع

، 3ص/ فاَمت الؼهغاء زنُى، جامٗت كؿنُُنت ، الجؼائغ2ص/ مفني نىع الضًن، جامٗت ؾُُف 

                                                     الجؼائغ

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

                                                       الجؼائغ

ضة مهُ ى  ىت 3بن ٖمغوف، جامٗت الجؼائغ ص/ فٍغ ، ص/ ونىغي نبُل، اإلاغهؼ الجامعي، بٍغ

 الجؼائغ

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

 ص/ أؾٗضاني ؾالمي، جامٗت اإلاؿُلت، الجؼائغ ص/ جهاص واْ ، جامٗت بٛضاص، الٗغاق

، تص/ عيىان ؾالمن، اإلاضعؾت الٗلُا للصخاف جؼائغص/ لُلى فليري، جامٗت اإلاؿُلت، ال

 الجؼائغ

ا كدُان أخمض الجمضانى، 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 خام ض إؾماُٖل خامض، ولُت عوٍا

 والخىنىلىجُا وولُت صلي للٗلىم الخُفُلُت، الؿىصان

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

 أ.ص/ أمل ؾىٍضان

 ُت الضعاؾاث الٗلُا للتربُت جامٗت اللاهغة لأؾخاط جىنىلىجُا الخٗلُ  بي

 خىنىلىجُاث التربُتوعئِـ مجلـ إصاعة الجمُٗت الٗغبُت ل

 

 نائفا عئِـ اإلاؤجمغ

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

 مضًغ مسبر التربُت والصخت الن ؿُت                   الن ـ ٖل  لي الفد  مضًغ مسبر

        2جامٗت الجؼائغ                                    2 وهغان جامٗت التربُت وٖلىم

 

 غأمين اإلاؤجم     

 أخمض الؿُض ٖفض اللىي كنهىه

 عئِـ مجلـ أمناء اإلاؤؾؿت الٗلمُت للٗلىم التربىٍت والخىنىلىجُت والتربُت الخانت

 

 ملغع اإلاؤجمغ

مت ٖالق  أ.ص / هٍغ

 الجؼائغ -جامٗت مؿخٛان 

 

 منؿلا اإلاؤجمغ

 صًىان بالٍ الؿلُان ٖمان ص/ أخمض الخًغمي            2ة جامٗت الجؼائغ ص / نُٗمت مؼعاع أ.م . 

 

 عئِـ اللجنت الٗلمُت للمؤجمغ                                         

نب قلير، جامٗت َنُا، مهغ  أ.ص/ ٍػ
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 للمؤجمغالٗلمُت  لجنتال

نب مدم أ.ص/ جماٌ ٖلي زلُل الضهكان جامٗت اإلانىفُت، مهغ   ىص أبى الٗنين قلير جامٗت َنُا ، مهغ أ.ص/ ٍػ

 أ.ص/ ؾٗاص أخمض قاهين جامٗت َنُا ، مهغ جامٗت اإلانىفُت، مهغ أ.ص/ ٖلی مدمىص قٗیب

 أ.ص / ٖاصٌ الفنا جامٗت صمنهىع ، مهغ جامٗت بٛضاص ، الٗغاق الٗفیضی زلیل إبغاهُ أ.ص/ٖ غاء 

 أ.ص/ ٖفض ال خاح الؿیض صعویل جامٗت اإلانىفُت، مهغ أ.ص/ ٖفض الغػاق الضلُمي جامٗت الفترا، ألاعصن

 امٗت اللفنانُت ، لفنانأ.ص/ ؾاعة هنج الج أ.ص/ ٖفُضة نفُي جامٗت بؿىغة، الجؼائغ

مت ٖالق جامٗت مؿخٛان  الجؼائغ أ.ص/  لُلى وامل البهنؿاوي جامٗت اللاهغة، مهغ  أ.ص/ هٍغ

 ، الجؼائغ2أ.ص/  جمُلت  ًحي ؾلُماني جامٗت الجؼائغ  الجؼائغ بؿىغة،أ.ص/ وؾُلت بن ٖامغ جامٗت 

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

 أ.ص/ فخُدت َىٍل، جامٗت بؿىغة، الجؼائغ حٗؼ ،الُمن اإلاساللي جامٗت ؾُف ٖفضه أ.ص/ ناصق

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

 2الجؼائغ  ٖكىي جامٗت الخمُض أ.ص / ٖفض أ.ص/ نهلت إؾماٖیل ولُت الٗلىم والخىنىلىجُا ، الؿىصان

 2ص/ نُٗمت مؼعاعة جامٗت الجؼائغأ.م. أ.ص / ٖفض الهاصي ٖفض الىٍغ  جامٗت انجمُنا ، حكاص

 اللفنانُت الهغاف الجامٗت هماٌ أ. م.ص/ صوللي أ.م.ص/ أخمض زابذ فًل جامٗت الؿاصاث ، مهغ

 الُمن حٗؼت م. ص /ٖفضة ؾُٗض الهنٗاني جامٗأ. الؿٗىصًت،أ.م.ص/ عبُ٘ ٖفض الغؤف ٖامغ جامٗت اإلالً زالض 

 جىنـ -اجَأ.م.ص/  لُ ي حجالوي جامٗت كغ  الُمن بت آالكميري جامٗ الغكُب ام.ص/ ٖفض

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

ضة مهُ  الُمن -أ.م.ص/ جمهىع الخمُضي جامٗت حٗؼ  3ي بن ٖمغوف جامٗت 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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 ص/ بىػٍضي هضي جامٗت مؿخٛان  الضنماعن–الىػان أواصًمُت الٗلىم  الىٍغ  أ.م.ص/  ٖفض

 ص/ خنان ماليي جامٗت بؿىغة الجؼائغ ص/ نافت أمُنت جامٗت مؿخٛان 

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

 2ص/ خُاة ُٚاث جامٗت وهغان 2هنزة ِٖكىع جامٗت ؾُُف  ص/

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

 ص/  نفاح ٚغبي جامٗت بؿىغة الجؼائغ ص/ ام الؿٗىص بغاهُمي جامٗت الجل ت ، الجؼائغ

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

 ص/ عاخِـ ابغاهُ  جامٗت الكلف ص/ باصي نىاعة اإلاضعؾت الٗلُا لألؾاجظة ، الجؼائغ

 2ص/ جنؿاوث ن ُت جامٗت الجؼائغ ص/ نايغ ٖفض اللاصع جامٗت زمِـ ملُانت

 جيزي وػو الجؼائغمىلىص مٗمغي ص/ وهُفت الجىػي جامٗت  ص/ ٖمغاني ػهير جامٗت أم الفىاقي
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اكتاإلاجلت الٗلمُت لل لىم ؤلٖا  خىنىلىجُا ٖو

ة مجلت فهلُت صولُت مدىمت جهضعها  املؤسسة العلمية للعلىم التربٍى

 والتنىىلىحية والتربية الخاصة
اكت لىم ؤلٖا الم والاجهاٌ  ٖو  مجلت  حٗنى بخىنىلىجُا الاجهاٌ، والخىنىلىجُاث الجضًضة لإٖل

 

 

 

  ت صوعٍت ، مجلتللخىنىلىجُا وٖلىم ؤلاٖاكتاإلاجلت الٗلمُت صولُت   مهٍغ

م
َّ
من الفاخثين طوي الخبرة و ت ت عب٘ ؾنىٍت جدذ إقغاف هُئت ٖلمُُمدى

بٗت من هُئت جدىُ  طاث ه اءة ، و بمخا هاو زاعجمهغ الى اءة من صازل 

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

ت الخًامن للٗلىم التربىٍت والخىنىلىجُت والتربُت الخانت،  الخابٗت إلاضًٍغ

 الاجخماعي الللىبُت، جمهىعٍت مهغ الٗغبُت.

  ملخبـ جنكغ اإلاجلت ول ٖمٌل أنُل، ولِـ جؼًءا من هخاب منكىع، وٚير

   ٌوبون ًىىن الفد  اإلاظهىع ل
ً
ؿفم نكغه أو إعؾاله للنكغ، ولِـ ملضما

من  نُلتت ألا ضف اإلاجلت إلى نكغ الفدىر الٗلمُللنكغ إلى جهت أزغي وته

َغف الفاخثين وألاؾاجظة وَلفت الضهخىعاه وطلً بهضف حٗمُ  نكغ اإلاٗغفت 

وؤلاَإل ٖلى الفدىر الجضًضة والجاصة وعبِ الخىانل بين الفاخثين هما 

ىن مالضعاؾاث ألهبر ٖضص مو  تهضف اإلاجلت إلى إجاخت ؤلاَإل ٖلى الفدىر

ٛت الٗغبُت اإلاجلت جلفل ألاٖماٌ الٗلمُت اإلاىخىبت بالل،الفاخثين من

ت وال غنؿُت  لتي ل  ٌؿفم نكغها ًجب أن ًدؿ  الفد  الٗلميا وؤلانجليًز

 لي نلل اإلاٗلىماث األمانت 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 Arabic)الخط:  العربيةالعـنـوان باللغة 
 (1أسطر 

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

الباحث األول إيميلمؤسسة االنتماء كاملة،  1  
ثاينالباحث ال يميلمؤسسة االنتماء كاملة، إ 2  

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

طع امللخص هىا )ًتم إلاشازة في امللخص إلى هدف البحث، والىتائج املتىصل 
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  ملضمت  

، ز   أو الفد  ًجب أن جدخىي ملضمت اإلالاٌ ٖلى جمهُض مناؾب للمىيٕى

َغح إلقيالُت الفد  ووي٘ ال غيُاث اإلاناؾفت، باإليافت إلى جدضًض أهضاف 

 الفد  ومنهجُخه.

 الٗنىان الغئِس ي ألاٌو  .2

2.1  ٌ   الٗنىان ال غعي ألاو

 ،  أصزل هنا مدخىي الٗنىان ال غعي ألاٌو

 زانيٖنىان فغعي  2.2

 أصزل هنا مدخىي الٗنىان ال غعي الثاني، 

 يفِ الجضاٌو وألاقياٌ ًىىن هماًلي 

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

 3ندُجت  2ندُجت  1ندُجت  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 

 الؿنت، اله دت(، اإلاؤلف)ةاإلاهضع  

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

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

 
 اإلاؤلف)ة(، الؿنت، اله دتاإلاهضع   

 زاجمت  .4

ا وعص لي مًمىن الفد ، م٘ ؤلاقاعة إلى أبغػ ي٘ لي زاجمت الفد  جلخُها إلا

 النخائج اإلاخىنل اليها، وجلضً  اكتراخاث طاث الهلت بمىيٕى الفد .

 . كائمت اإلاغاج٘ 5

ن اإلاغاج٘ ًىىن   American Psychologicalلي 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، الؿنت، اله دت( لي   (Brown, 2006, p35)كلب النو وطل

ضون اإلاغج٘ وامال لي كائمت اإلاغاج٘ واآلحي به ت آلُت ًُ  ، ٖلى أن 

 اإلاؤلف)ة(، ٖنىان الىخاب، الناقغ، )ميان النكغ  الناقغ، ؾنت اإلاؤل اث  

 النكغ(؛

 غوخاث غ ألَا  وخت، اليلُت، الجامٗت، الفلض، الؿنت؛  الفاخ )ة(، ٖنىان ألَا

 اإلاؤلف)ة(، ٖنىان اإلالاٌ، اؾ  اإلاجلت، اإلاجلض، الٗضص، الؿنت؛اإلالاالث   

 ش الانٗلاص، اإلاضازالث   اإلاؤلف)ة(، ٖنىان اإلاضازلت، ٖنىان 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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  ىك٘ ، الٗنىان اليامل للملف، طهغ اإلا)الؿنت (اؾ  الياجب مىاك٘ الانترنِذ

 بالخ هُل 

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

 مالخم . 6

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

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

 ها ؾىاء نكغث أم اإلاغؾلت إلى اإلاجلت ال جغج٘ إلى أصخاب وألابدار اإلالاالث

 ل  جنكغ.

  اإلانكىعة لي هظه اإلاجلت ال حٗبر إال ٖن 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 ًنكغ مهما وانذ ك

 الٗلمُت.

 

 

 

 

اإلااصة التي جنكغها اإلاجلت حٗبر ٖن آعاء أصخابها، وإصاعة اإلاجلت ٚير 

الفدىر اإلانكىعة لي اإلالاالث و اء الىاعصة بفياع وآلاع مؿؤولت ٖن ألا 

أٖضاصها وإنما فلِ جل٘ مؿؤوليها لي الخدىُ  والًىابِ اإلانهجُت 

  تالٗلمُ
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 اث النكغ ُثاق أزالُك  م

ــــــــت جلـــــــت اإلاجنكـــــــغ  ٗلُم اكــــــــت ال ٖلـــــــىم ؤلٖا ُلت للخىنىلىجُـــــــا و ـــــــت ألانــــــــ ٗلُم اإلالـــــــاالث ال

ــاث النكـــغ   ٌ الالتــزام بمفـــاص  مضونــت أزالُك غَّاالاهــا مـــن زـاـل
ُ
ــت لل اُل واإلادىمــت، بهــضف جــىفير جـــىصةٖ 

َئت.  و من٘ اإلاماعؾاث الخا

ت يمن لجنت اث النكغ ) جهنف اإلاضونت ألازالُك  COPE : Committee onأزالُك

Publication Ethics غاف ألازغي اإلاؤزغة لي ( وهي ألاؾاؽ اإلاغقض للمؤل ين والفاخثين وألَا

ًير مىّخضة للؿلىن؛  ٗين، بدُ  حؿعى اإلاجلت لىي٘ مٗا نكغ اإلالاالث باإلاجلت من مغاج

ت، ٘ بلىانين اإلاضونت ألازالُك لفل الجُم  ً لى أن  ٖ وبظلً فهي ملتزمت جماما  وحؿهغ اإلاجلت

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

غف.   ليلَ 

ت الناقغ  -1  مؿؤوُل

  ت  كغاع النكغ ٗلُم مٌا ال ُف٘ وخلىق الاكخفاؽ من ألٖا اة خلىق ال ًجب مغٖا

ٖنض نكغ اإلالاالث باإلاجل غى خ ٔ خلىق آلازٍغن  ـ الؿابلت، ٛب ٗخبر عِئ ت، وٌ 

ُض  ُف٘ َوؿدنض لي طلً إلى ؾُاؾت اإلاجلت والخل ن كغاع النكغ وال الخدٍغغ مؿؤوالٖ 

ٗلم بالدكهير أو اللظف أو انتهان  ًخ ما  ت للنكغ، زانت ُف ُلفاث اللانىُن باإلاخ

ُئت  ًاء ه مىن لغئـِ الخدٍغغ اؾدكاعة ٖأ ُف٘ أو اللغننت، هماً  خلىق النكغ وال

ٗين   لي اجساط اللغاع.الخدٍغغ أو اإلاغاج

  ٌ ُ  مدخىي ول ملٌا ملضم للنكغ، ٛب ًخ  جُل من عئـِ الخدٍغغ بون  النزاهت  ًً

َنت أو الانخماء الؿُاس ي للمؤلف. ٖخلاص الضًني، اإلاىا ـ، ألانل، الا ن الجن غٖ   الٓن

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

ٖليها من كفل ول ـ  ُیدافٔ  ٖليها، مثل عِئ إل  مىنه  الَا  ً ألاشخام الظًن

الكت بالخدٍغغ والنكغ وباقي   ٖ ًى له  ٖ ُئت الخدٍغغ، أو أي ًاء ه الخدٍغغ، ٖأ

. ُ ت الخدى مُل ُلبٖ  غاف ألازغي اإلاؤجمنت خؿب ما جخ  ألَا

  مىن اؾخسضام أو الاؾخ اصة من نخائج أبدار آلازٍغن  ً اإلاىافلت الهٍغدت  ال

ٗللت باإلالاالث  ٚير اللابلت للنكغ بضون جهٍغذ أو إطن زُي من مؤل ها. اإلاخ
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ت اإلادى   ) اإلاغاج٘ (   -2  مؿؤوُل

  ُئت الخدٍغغ لي غاج٘ ( عئـِ الخدٍغغ وه
ُ
ٖض اإلادى  )اإلا ؿا  ٌ اإلاؿاهمت لي كغاع النكغ 

ٖضة اإلاؤلف لي جدؿين اإلالٌا وجهىٍفه.  اجساط كغاع النكغ وهظلً مؿا

   ٌ ُض باآلجا ت الخضمت والخل ُ  ؾٖغ ام بخُل ت لي الُل ٖلى اإلادى  اإلافاصعة والؿٖغ

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

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

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

 جب ً ؿعى  الؿٍغت  ٗلىماث اإلالٌا ؾٍغت بالنؿفت للمدى ، وأنٌ  أن جىىن ول م

ٖليها أو مناككت مدخىاها م٘ أي  مىن ؤلافهاح  لى ؾغیتها والً   ٖ ت اإلادى  للمدآف

غف عئـِ الخدٍغغ  .َغف باؾخثناء اإلاغزو له  منَ 

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

غه الشخهُت،  ان وجهت ٓن لى أؾاؽ ُب  ٖ  ُ ًخجنب الخدى ُٖت، وأن  وألاصلت اإلاىيى

ٚيره.  ٗنهغي، اإلاظهبي و  الظوق الشخص ي، ال

  ٕ ٗللت باإلاىيى لى اإلادى  مداولت جدضًض اإلاهاصع واإلاغاج٘ اإلاخ  ٖ جدضًض اإلاهاصع 

ٌ( و التي ل   اإلاؤلف، و أي نو أو فلغة م مٌا أزغي منكىعه )اإلالا وزىطة من ٖأ

لى اإلادى  إباٙل عئـِ الخدٍغغ وإنظاعه بوي  كها بكيل صخُذ، ٖو جب تهِم  ً ؾابلا

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

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

ُ  اإلالاالث التي  ه كفٌى جدى مىن أن جىىن هنان مهالح ُٖل  ً ٍغلها  َ ٖن

الكاث شخهیت.   لألشخام أو اإلاؤؾؿاث أو ُیالخٔ فيهاٖ 

ت اإلاؤلف   -3  مؿؤوُل

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

ت، أو  ابم مىان اث اإلالاالث اإلادىمت ؾىاء من خُ  الٛل ٖلمي مخناؾم ًُ

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

ٌ؛  اة خلىق آلازٍغن لي اإلالا ٍغم ؤلاخالت الياملت، ومغٖا نَ  بكيل صخُذ، و طلًٖ 
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ٚير ألازالكیت، الظوكیت، الشخهیت،  ْهاع اإلاىايی٘ الخؿاؾت و وججنب إ

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

.ٌ  طکغ مهضع الاكخفاؽ لي اإلالا

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

ٍغلت مناؾفت وصخُدت؛ ومجلت اإلا ىغ  كه ُب جب تهِم  ً فلغاث أو ولماث آلازٍغن

مٌا اإلالضمت للنكغ.  جدخ ٔ بدم اؾخسضام بغامج اهدكاف اللغننت لأٖل

  اصة النكغ ٌ( ألهرر من مجلت أو ال  ٖإ مل ن ؿه )اإلالا مىن للمؤلف جلضً  اٗل  ً

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

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

 ِّ
ُّ ل

ُ
ُئت الخدٍغغ أو اإلا ُلب من كفل ه ٖنض ال  اؾخسضمها لي ملاله، و جلضًمها 

  مؤل ٌ ٖضص( مؤل ي اإلالٌا لي أولئً اإلاؿاه  ي اإلالا ًن فلِ بكيل 3ًنفػي خهغ )

ُظ، م٘ يغوعة جدضًض اإلاؤلف  ُ ، الخن  هفير وواضح ؾىاء من خُ  الخهم

ُِی له، أما  ٖضاص اإلالٌا والخس  لي إ
ً
 کفيرا

ً
ن اإلالٌا وهى الظي یؤصي صوعا  ٖ اإلاؿؤٌو

لى أّنه   ٖ  لي اإلالٌا
ً
ا ه فٗال، ٍوجب أن  بلیت اإلاؤل ين ُیظکغون أًی مؿاهمىن ُف

 ٘ ٗلىماث الخانت بجمی ًخوهض اإلاؤلف ألانلي للملٌا من وجىص ألاؾماء واإلا

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

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

ٖض النكغ. ونكغها بظلً الكيل ُلىب لي كىا  اإلا

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

ت و ؾائغ أبدار  حكمل ؤلاخالت طکغ کّلِّ الىخب، اإلانكىعاث، اإلاىاك٘ ؤلالىتروُن

.ٌ ٘، اإلالخـب منها أو اإلاكاع إليها لي نو اإلالا  ألاشخام لي كائمت ؤلاخاالث واإلاغاج

  ٖضم ٖن ألازُاءؤلاباٙل لى اإلاؤلف إطا جنّفه و إهدكف وجىص زُو جىهٍغو و   ٖ  

كٗغ فىعا عئـِ جدٍغغ اإلاجلت أو الناقغ،  اث ملاله لي أّي ػمن، أنٌ  الضكت لي جؼُئ

و. اون لخصخُذ الُخ  وٍٗخ
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 افخخاخُت الٗضص
    ً س املجلة ٌسسها هح ا بمبدأ مى إًماها مىاصلة مسيرثىا التي بدءهاها -هيئة ثحٍس

واقع الفئات الخاصة إلى ألبر عدد ممنً مً التربىٍين واملختصين  ًصال صىت وإ

ً العسبي في ظل عالم ٌشهد ثىزة زقمية ال حدود لها هامل هقدم أن  –تمين باملجال في الىط

واملتمثل في الجزء  0202لشهس ًىهيى مً املجلد الثالث العدد الثاوي   لقسائىا ومتابعيىا

التنىىلىحيا السقمية لمدخل استراثيجي ثمس الدولي املىسىم : الثاوي مً أشغال املؤ 

الري هظم مً طسف املؤسسة العلمية للعلىم  لتمنين ذوي الاحتياحات الخاصة"

بجمهىزٍة مصس العسبية بالتعاون العلمي مع  التربىٍة والتنىىلىحية والتربية الخاصة

لجزائس و الجمعية العسبية ا 0مخبر البحث في علم الىفس وعلىم التربية حامعة وهسان

لتنىىلىحيات التربية بجمهىزٍة مصس العسبية ومخبر التربية والصحة الىفسية حامعة أبى 

ماهىن الثاوي ) دٌسمبر(  02/02واملىعقد افتراطيا ًىمي  0القاسم سعد هللا الجزائس

ً الدزاسات وألابحاث ذات العالقة بالتنىىلىحيا السقم0202 ية ، والري شمل العدًد م

 واستخداماتها املتعددة مع الفئات مً ذوي الاحتياحات الخاصة.
و إذ وعسض لنم هره الباقة مً ألابحاث العلمية فئهىا هتمنى مً خاللها  ثقدًم         

اطافات حادة للمعسفة العلمية في مجال التربية الخاصة وهأمل أن ههىن قد وفقىا في 

د إصداز هرا العدد إال أن هتقدم بخالص الشنس ال ٌسعىا بعهره املهمة ، و في ألاخير  

حيز الىحىد سىاء باملادة العلمية أو والثىاء لهل مً ساهم في إخساج هرا العمل إلى 

س أو التيسيق أو إلاخساج النهائي. زاحيين مً املىلى عز وحل أن ًىفع به، املساحعة أو التحٍس

وهللا مً وزاء القصد وهى  ،وأن ًهىن عمال خالصا لىحهه سبحاهه فيتصل وال ًىقطع

 . املىفق والهادي إلى سىاء السبيل

غ  هُئت الخدٍغ
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