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 مصطفيأمحد مهدى أ.د/  
 مصر –جامعة األزهر 

 السيد اخلميسي أ.د/ 
 مصر -جامعة دمياط 

 يـي حنفـانــأم / .دأ
 مصر –جامعة عني مشس 

 در العتييبــأ.د / بن
 السعودية –جامعة امللك سعود 

 ق ـــال شفيــمجأ.د/ 
 مصر -جامعة عني مشس 

  أ. د/ محدي حممد البيطار
 مصر - جامعة أسيوط

 أ.د / سهري حوالة 
 مصر  –جامعة القاهرة              

 يـرانـزهـح الـالـأ.د / ص
 السعودية –جامعة جدة 

 ديــامــح الغــالــصأ.د/ 
 السعودية –جامعة امللك عبدالعزيز 

 انيــدحيــال الــمنأ.د/ 
 الكويت –أستاذ املناهج 

 

 دــد اهلل حممـادل عبــأ.د/ ع
 مصر -جــامعــة الــزقــازيــــق  

 دى ــة اجلنــاليــ/ ع أ.د
 السعودية -جامعة امللك عبدالعزيز  

 فــريــداهلل الشــعبد/ .أ
 السعودية – تبوكجــــامعــــة 

 مــاظــي كــعل أ.د/
 سلطنة عمان –جامعة السلطان قابوس 

 لــولــوه الـرشيـد أ.د/
 السعــــوديـــــة –القصيـــم جامعة 

 ريــد املــحمم د/أ.
 مصر -الزقازيق جامعة 

 تــابــد ثــحمم د/أ.
 السعودية –جامعة أم القري 

 ةــتيحفد ــحمم د/أ.
 االمارات –جامعة أبوظيب 

 مراد علي عيسيد/ أ.
  (KIE University - Somalia)                    

Prof. Dr. Richard J. Hazler (USA) 

Prof. Dr. Peter Farrell (UK) 

Prof. Dr. Stella Vázquez (Argentine) 

                                           
 .المجال التربويأعضاء هيئة التحرير والهيئة االستشارية بالتواصل مع مستشارين من جامعات عالمية في  يقوم بعض )*(
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 رــــريــــس التحــــرئي
 السعودية( -)جامعة امللك سعود بدر بن جويعد العتييب  أ.د/ 

 رــــريــــر التحــــديــــم
 (السعودية–جامعة أم القري مصر،-بنها)جامعة علي عبدالنيب حنفيد/أ.

 رـريـة التحــــاء هيئــأعض
 ر(ــــمص  -ا طنطــــة ــــامعــــ)ج  زينــب حممــــود شقــــريد/ أ.
 (مصر  -بنها )جامعة اب اهلل          ــمنال عبداخلالق جد/ أ.
 (السعودية  -امللك فيصل)جامعة     ــراويــعـــاطــــــف حبــــد/ أ.

 مصر( –)جامعة االزهر   ربي ـم حـالـريم علي سـأ.د / م

 اجلزائر( -)جامعة عبداحلميد بن باديس    / منصورية دويلي عبدالقادر  أ.د
 (السعودية -القصيـم)جامعة   يـــــاســـــــر سعــــــــــدأ.د/ 

 مصر( -)جامعة القاهرة   س ـــويــد عــــي زايـأ.م.د/ من
 (سلطنة عمان  -) وزارة التعليم     يــد العجمــد / عبدالعزيز مح

 ةــــــــني اجمللــــــــــــأم
  ــاند سليمـــــالــــة أمحــــد/ هــ

 ( الرتبوي )مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل

 مستشار التخطيط
 فــــــــــــــه اخلليــــداللــ/ عبأ

 السعودية -وزارة التعليم 
 يــائــار اإلحصــــاملستش

 مصر( -عني مشس  )جامعة أ.م. د / حممد مصطفي عبدالرازق 
 يـربــد الســـالم املغأحــــامت عبد/ 

 المي ــــــــــــول اإلعــــــــاملسئ
 (مصـــر -فــويــة بين سـامعـ)ج          فــــــــــوســـــاب يــــــــــــأ.د/ رح

 ر(ــــمص  -ا ـــــة بنهــــامعــــ)ج أمحــدـد ـسيـرحـب ـــــان ــد/ سليم
 الكويت( -) كلية الرتبية االساسية      ري  ـــس الشماــــارك عبــــد / مب

 ةــــــــري اجمللــــــــرتــــسك
  اميــــــان حممــــد عبــدالنبـــــي /أ

 مصر( -الرتبوي )مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل 
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  Journal of Educational and Qualitative Researchمجلة البحوث التربوية والنوعيةة   
 والتأهية   الخاصةة  التربيةة  مؤسسةة  عة   تصدر متخصصة محكمة ) ربع سنوية ( دورية علمية مجلة

 ، Special Education and Educational Rehabilitation Organization (SERO)التربةو   
( The online ISSN) التةةرمي  اكلكترو ةة  ، 2735-4490( The print ISSN) دولةة  وبتةةرمي 

 م  العلم  البحث مقومات فيها تتوافر الت  والبحوث الدراسات بنشر المجلة وتعنى،  2735-4504
 وتخصصاتها فروعها بشتى التربية مجاالت ف  التوثيق، ودمة المنهجية، ووضوح الفكر، أصالة حيث
 مة   متخصصةي   مب  م  للتحكي  البحوث جميع وتخضع ، التربية أساتذة م   خبةعليها  ويشرف. 
 التحكي  معايير مع يتفق بشك  التخصص، مجال ف  المتميزة العلمية والمكا ة البحثية الخبرة وىذ
 العلمة ،  إ تاجه  لنشر العال  بلدن جميع م  للباحثي  فرصة بمثابة المجلة وتعد .الترمية لجان ف 

 التطبيقيةة : األصةيلة  البحوث: وتشم  اك جليزية، أو بالعربية  شرها، يسبق ل  الت  العلمية والمواد
 والمنتةديات  والنةدوات  واللقةااات  المةؤتمرات  وتقةارير  التخةر،،  ومشةاريع  البحوث، وتقارير والنظرية،
بمجةةال  العالمةةة ذات األخةةرى األكاديميةةة والنشةةاتات العلميةةة، الرسةةا   وملخصةةات العمةة ، وورش

 .المجلة مجال ف  حديثًا المنشورة الكتب عروض بنشر المجلة ترحب كما. التربية والتربية النوعية

 البحةوث  بنشةر  المعنيةة  العلميةة،  المجالت أشهر ضم  ومصنفة را دة، مجلة تكون أن 
 .العالمية البيا ات مواعد ف النوعية النفسية والبحوث التربوية و مجال ف  المحكمة

 

 مهنية معايير وفق المحكمة البحوث و شر للباحثي ، علميًّا مرجًعا لتصبح المجلة تسعى 
 .والنوعيةوالنفسية البحوث التربوية  مجال ف  متميزة عالمية

 

 النوعيةالنفسية والبحوث التربوية و مجال ف  متخصص أكاديم  وعاا إيجاد. 
 والنوعية والنفسية البحوث التربوية مجال ف  للباحثي  علمية مرجعية إيجاد 
 البحةوث   مجةال  فة   والعالميةة  واكمليميةة  المحليةة  المسةتويات  علةى  البةاحثي   حاجةة  تلبية

 النوعيةالنفسية والتربوية و
 تحكيمهةا  بعةد البحوث التربوية والنوعيةة    شر خالل م  المعرفة مجتمع بناا ف  المشاركة 

 .التخصص ف  الخبراا م 
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 مصر( -)جامعة بنها   أشرف أمحد عبدالقادر د/.أ

 مصر( -أ.د/ أشرف عبدالغين شريت) جامعة اإلسكندرية 

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

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

 (مصر - بنها )جامعة   آمال ابراهيم الفقي أ.د/ 

 (مصر - بنها )جامعة  حتية حممد عبدالعالأ.د/ 

 السعودية( -أ.د/ سعيد عبد اهلل دبيس )جامعة امللك سعود 

 السعودية( –أ.د/ سلطـــان الـزهـرانـي )جامعة جدة 

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

 مصر( -أ.د/ سناء حممد عبد العليم سليمان)جامعة عني مشس

 مصر( -بنها)جامعة صالح الدين توفيقأ.د/ 

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

 السعودية( –أ.د/ صالح الدين فرح خبيت )جامعة امللك سعود 

 مصر( -أ.د/ عادل حممد  العدل )جامعة الزقازيق 

 السعودية ( -حممد أمحد اجلغيمان )جامعة امللك فيصل أ.د/ عبداهلل

 مصر( -)جامعة  دمياط   أ.د/ عبدالناصر  أنيس

 مصر( -أ.د/ عبدالوهاب حممد كامل )جامعة طنطا

 سلطنة عمان( -أ.د/ علي  مهدى كاظم ) جامعة السلطان قابوس 

 مصر( -)جامعة  بنها   علي سعد جاب اهللأ.د/ 

 (مصر -املنوفية)جامعة  شعيبأ.د/ علي 

 مصر( -)جامعة بنها   فاطمة حممد عبدالوهاب د/.أ

  مصر( -املنصورة  د/ فؤاد حامد املوايف )جامعة.أ 

 

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

 مصر( -)جامعة عني مشس   أ.د/ فيوليت فؤاد إبراهيم

 مصر( -)جامعة بنها     أ.د/ كرميان عويضة منشار

 مصر( -)جامعة بنها    صربي ر إمساعيلد/ ماه.أ

 مصر( - جنوب الوادى )جامعة   حمفوظ عبدالستار ابو الفضلأ.د/ 

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

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

 مصر( -دمنهور )جامعة حممود فتحي عكاشةأ.د/ 

 مصر( -سكندرية)جامعة اإل  حممود حممد منسيأ.د/ 

 مصر( -نصورة )جامعة امل  مندوة.د/ حممود أ

 مصر( -أ.د/ مشرية عبداحلميد اليوسف     )جامعة املنيا

 (مصر - بنها)جامعة   مين سامل زعزعأ.د/ 

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

 (مصر  –عني مشس )جامعة   نادية احلسيينأ.د/ 

 السعودية( –جدة)جامعة   نايف الزارعأ.د/ 

 الكويت( -)جامعة الكويت   أ.د/ جناة عبدالعزيز املطوع

 (مصر  - بنها)جامعة   هاني حممد يونسأ.د/ 

 مصر( -أ.د/ هشام عبدالرمحن اخلوىل ) جامعة بنها 

 (السعودية -ام القري) جامعة  خميمر.د/ هشام 

 مصر -)جامعة القاهرة هند أمبابيأ.د/ 

 مصر( -حممد كمال عبداخلالق   )جامعة القاهرة أ.د/ وفاء 

 (مصر - بنها )جامعة   وحيد السيد حافظأ.د/ 

 مصر( -زهر)جامعة اال  وليد الصيادأ.د/ 

 
                                           

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

 يتم تحديث قائمة السادة المحكمين بشكل مستمر. -2
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تقدم هيئة تحرير المجلة الشكر والتقدير ال  خبراا العلةوم التربويةة والنفسةية والنوعيةة و اعضةاا      

 والباحثي  الداعمي  ألهداف مجلة البحوث التربوية والنوعية ومنه  السادة:هيئة التدريس 

1-   
 

 ن(ــــريـــــ)البح

2-   
 

 ارات(ــــ)االم

3-   
 

 جامعة جازان( –)كلية الرتبية 

4-   
 

 ت(ــــويــــ)الك

5-   
 

 السعودية( –جامعة امللك فيصل  –دكتوراة )باحث 

6-   
 

 السعودية ( –جامعة أم القري  –) باحث دكتوراة 

7-   
 

 السعودية ( –جامعة أم القري  –) باحث دكتوراة 

8-   
 

 السعودية ( – امللك فيصلجامعة  –) باحث دكتوراة 
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 بشروط تلتزم ال اليت البحوث إن إذ كامل، بشكل النشر بشروط االلتزام ضرورة على التحرير هيئة تؤكد

 :يلي ما الشروط هذه ومن النشر، بشروط التقيد يتم حتى مباشرة أصحابها إىل وتعاد فيها، ينظر لن النشر

 الفنيــــــــة الشـــــــروط :أواًل
 : البحث تسليم عند التالية الفنية الشروط توافر جيب

 :يلي كما املنت يف اخلط نوع يكون أن  -1

 خط باستخدام العربية للبحوث Simplified Arabic  ( 14) حبجم، 
( 14) حبجــم الفرعيــة والعنــاوين ، بولــد( 16) حبجــم الرئيســة والعنــاوين

ــا الواحــد حجــم وبهــوام  بولــد، ( الصــفحة ويســار ميــني  ســم 3.25) منه
 وأن ، السـطور  بـني  مفـردة  مسـافة  وتـرك (. الصفحة وأسفل أعلى سم3.5)،

 Simplified Arabicالعربيـة  للبحـوث  اجلـداول  يف اخلـط  نـوع  يكـون 
 (.10) حبجم

  خــط  باســتخدام  اإلجنليزيــة  للبحــوث Time New Romans  
ــم ــة والعنــاوين 11 حبج ــم الرئيس ــد( 13) حبج ــة والعنــاوين ، بول   الفرعي
 ويسـار  ميـني   سـم  3.25) منهـا  الواحـد  حجـم  وبهـوام   بولـد، ( 11) حبجم

  مســـــافة وتـــــرك(. الصـــــفحة وأســـــفل أعلـــــى ســـــم 3.5)،(الصـــــفحة
 اإلجنليزية للبحوث اجلداول يف اخلط نوع يكون وأن كما، السطور بني مفردة

Time New Romans (. 8) حبجم 
 وأن البحــث، ثنايــا مجيــ  يف.......  3 ،2 ،1 العربيــة األرقــام تســتخدم 

 .الصفحة أسفل منتصف يف البحث صفحات ترقيم يكون

 بلغـة  املقـدم  البحـث  يف ويشـرتط  كلمـة، ( 200) عن البحث ملخص كلمات تزيد ال -2
 .العربية باللغة ملخص فيه يدرج أن أجنبية

 العربــي امللخصــني ذلــك يف مبــا صــفحة 40عــن البحــث صــفحات عــدد يزيــد ال أن -3
 .واملالحق واملراج  واألشكال املفتاحية، والكلمات واالجنليزي،

 الـ   املؤسسـة / واجلامعـة  ، البـاحيني / الباحـث  واسـم  ، البحـث  عنوان يكتب أن -4
 ثـم . البحـث  صـفحات  قبـل  مسـتقلة  صفحة على املراسلة، وعنوان  إليها ينتمي
 فقـط  البحـث  عنـوان  يكتـب  حيـث  األوىل بالصـفحة  بـدءاً . البحث بصفحات تتب 

 . البحث بكامل متبوعًا

 :التالية العناصر من البحث يتكون أن -5
ــة   ــكلة مقدم ــة ،مش ــئلتها الدراس ــم فرضــياتها،/ وأس ــدافها، ث ــم أه ــة ث  أهمي

 النظــري اإلطــار الدراســة، مصــطلحات ثــم ، الدراســة حمــددات ثــم الدراســة،
 :الدراســة وإجــراءات الطريقــة  ثــم ،(معــًا دجمهــم يــتم) الســابقة والدراســات

 السـيكومرتية  اخلصـائص  الدراسـة،  وأدوات والعينة، ، الدراسة منهج) وتتضمن
(. اإلحصـائية  واألسـاليب  الدراسة، وإجراءات" واليبات  الصدق "الدراسة ألدوات

ــم ــائج ث ــتمل  ومناقشــتها الدراســة نت ــ ا ويش ــى القســم ه ــائج عل ــل نت  التحلي
 توضـ   وأخريًا عنها، املنبيقة التوصيات ثم عليها، والتعليق واألشكال واجلداول
  التوثيـــــق أســـــلوب يعتمـــــد أن علـــــى أجبـــــديًا مرتبـــــة" املراجـــــ  قائمـــــة

ــنت يف ــواء العائلــة اســم علــى املراجــ  أو امل   أجــنيب، أم عربــي املرجــ  كــان س
 .وجدت إن واملالحق

 . فوقهـا  عناوينهـا  وتكتـب  متسلسـالً  ترقيمـاً  وتـرقم  الـنص  يف اجلـداول  تدرج  -6
 .اجلدول حتت فتكتب التوضيحية املالحظات أما

 .الضرورة عند الصفحة آخر يف الباحث وتوضيحات ومالحظات اهلوام  ت كر -7

 األمريكيــة الــنفس علــم مجعيــة نظــام هــو اجمللــة يف املعتمــد التوثيــق أســلوب -8
(American Psychological Association- APA) 

 .للنشر رفضه أو أهليته، وتقرير للبحث، األولي الفحص حق التحرير هليئة -9

 يف نشـر   جيـوز  وال للمجلـة،  النشر حقوق كل تؤول للنشر البحث قبول حالة يف -10
 .التحرير هيئة رئيس من كتابي أذن دون الكرتونيًا، أو ورقيًا آخر نشر منف  أي

 من متسلسالت( 5) وعدد اجمللة، من نسخة الباحث يعطي البحث، نشر حالة يف -11
 .الدراسة

 أن كمـا  اجمللـة،  رأي عـن  تعـرب  وال الباحيني أراء عن تعرب اجمللة يف الواردة اآلراء -12
 .الباحث مكانة وال البحث ألهمية خيض  ال اجمللة يف البحوث ترتيب

 الربيـــد خــالل  مــن  Word برنـــامج علــى  الكرتونيــاً  البحـــوث تقــديم  يــتم  -13
 املوجـودة  النمـاذج  تعبئة م  journalofjser@gmail.com االلكرتوني

 .اجمللة موق  على

 
 للنشر إدارية شروط:  ثانيًا

 يفيـد ( وجـدوا  إن) املشاركني الباحيني مجي  ومن منه موقعًا تعهدًا الباحث يقدم -1
 تنتهـي  حتـى  أخـرى  جهـة  يف للنشر مقدم غري وأنه نشر ، يسبق مل البحث بأن

 منشـور  كتـاب  مـن  جزءًا ليس البحث أن أو ، اجمللة يف ونشر  حتكيمه، إجراءات
 (. حبث بنشر والتعهد الباحث بيانات منوذج)

 الرتبيـة  جملة يف نشر  إقرار بعد آخر، مكان يف منه أجزاء أو البحث نشر جيوز ال -2
 .التحرير رئيس من ب لك كتابي إذن على احلصول بعد إال والتأهيل، اخلاصة

 يف اجمللـة  رغبـت  وإذا اجمللـة،  إىل كافـة  النشـر  حقـوق  نقـل  علـى  الباحـث  موافقـة  -3
 .صاحبه من مكتوبة موافقة على حتصل أن عليها فإن البحث نشر إعادة

 
 :التالي االلكرتوني املوق  على الدخول يرجىوملزيد من املعلومات : 

http://sero.org.eg 
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  للمجلة االلكترو   البريد إلى بالمجلة المتعلقة المراسالت وجميع البحوث ترس  : 

journalofjser@gmail.com 

 مجلة البحوث التربوية والنوعية تحرير هيئة ر يس إل  أو: 

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

 dralihanafe@hotmail.com:الربيد االلكرتوني

 التربو  أو االتصال مباشرة عل  سكرتارية مؤسسة التربية الخاصة والتأهي 

 للحصول على النسخة الورمية والمستالت. (01004645947)

 ورش حضةور  ، المجلةة  اعةداد  علةى  والحصةول  المجلة، ف  للنشر االولوية م  لالستفادة 

 ر ةيس  يرحةب  (،SERO)التربةو    والتأهية   الخاصةة  التربيةة  مؤسسةة  ومؤتمرات عم 

 االلكترو ةة  المومةةع  زيةةارة خةةالل مةة  المؤسسةةة لعضةةوية البةةاحثي  با ضةةمام التحريةةر

 http://sero.org.eg ؤسسة للم

،  journalofjser@gmail.comة المجلة  ايمي  على ارسالوتعبئة  موذ، العضوية، و

 (.0180000012150وحساب المؤسسة ببنك التعمير واالسكان فرع بنها )
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 Journal of Educational and Qualitativeالبحةوث التربويةة والنوعيةة    يسةعد مجلةة   

Research   أصةد  التحيةات    ف  مجال العلوم التربوية والنفسةية والنوعيةة   أن تقدم للباحثي

العلةوم  لجهةود المبذولةة فة  مجةال     لبمثابةة اسةتمرار   للبةاحثي  ، وأن هةذا المجلةة     وأعطرها

ف  الوت  العرب ، وتوثيق النتا، العلم  األكةاديم  المتخصةص    التربوية والنفسية والنوعية

ف  المجال، رغبة م  هيئةة التحريةر فة  أن تكةون المجلةة منفةذًا لنشةر اك تةا، العلمة  الةذ            

سيقدم ف  المجالس العلمية، ولجان الترمية، وفقًا لقواعد، وضوابط لجان الترمية العلمية فة   

، سةواا علةى   استشةارية تمثة  بيةوت خبةرة فة  المجةال       الوت  العرب ، خاصة مع وجود هيئةة 

، لتحقيةةق رةيةةة المجلةةة، لتكةةون مجلةةة را ةةدة،  المسةةتوى المحلةةى، أو اكمليمةة ، أو العةةالم 

العلةوم  فة  مجةال   ومصنفة ضم  أشهر المجالت العلمية المعنية بنشةر البحةوث المحكمةة    

 ف  مواعد البيا ات العالمية.ة والنوعي ةوالنفسي ةالتربوي

للمجلة، ليض  بحةوث ومقةاالت علميةة لخبةراا العلةوم التربويةة        خامسأت  العدد الوي

فة  الحداثةة التربويةة     دراسات، تناولت الدراسة االول  سبعوالنفسية والنوعية، ومد تضم  

البةرام  اال تقاليةة   التعةرف علة    ، وهدفت الدراسة الثا ية ال  وإشكالياتها ف  العال  العرب 

، ال تأهيةة  االشةةخاي ذو  االعامةةة )الصةة  وضةةعاف السةةمع  موذًجةةا( وتطبيقاتهةةا فةة  مجةة

المهارات الناعمةة: مةدخ  لمواامةة مخرجةات الجامعةات لمتطلبةات        وتناولت الدراسة الثالثة

مؤشةرات جةودة الحيةاة لةدى الدارسةات الكبيةرات        ، وركزت الدراسة الرابعة علىسو  العم 

، وتناولةت الدراسةة الخامسةة    ت بمدينةة الريةاض  وعالمته بدافع التعل  بمراكز تعلي  الكبيرا

صعوبات التعل  النما ية لدى تالميذ وتلميذات الحلقة الثالثة ف  مرحلة األساس بمحلية أم 

حماية حقةو  الملكيةة الفكريةة فة  ضةوا      ، وركزت الدراسة السادسة عل  السودان –درمان 

أبعةاد المنظمةة المتعلمةة فة      مةدى تطبيةق   ، وتناولت الدراسةة السةابعة   االتفاميات الدولية

 .المدارس الثا وية بمدينة الرياض
تتوجه هيئة تحرير المجلة بخالص الشكر والتقدير لألساتذة الخبراا ف  الهيئة  وأخيرًا،

علةى   العلوم التربوية والنفسةية والنوعيةة  االستشارية، واللجنة العلمية، والباحثي  ف  مجال 

جهوده  المؤثرة ف  تحقيق رةية، ورسالة، وأهداف المجلة، وتبنيه  هذا الوعاا األكاديم ، 

 ودعمه  غير المحدود الذ  يقدم لالرتقاا بالمجلة، لتصبو إلى مجاراة المجالت العالمية.

 ،،،حتياتي وتقديري


