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 م االســــــــم  الوظيفة  الجامعة

أ.د. أحمد عبد العزيزعبد   أستاذ األمراض النفسية والعصبية جامعة بني سويف -كلية الطب 

 القادر 

 

أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية  جامعة أسيوط -التربية كلية 

 علوم ذوي االحتياجات الخاصة األسبق

  أ.د. أحمد عثمان طنطاوي 

  أ.د. إسماعيل محمد بدر أستاذ الصحة النفسية  جامعة بنها -كلية التربية 

  أشرف أحمد عبدالقادر أ.د.  أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة كلية التربية جامعة بنها 

  أ.د. آمال عبد السميع باظة أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة جامعة كفر الشيخ -كلية التربية

  أ.د. آمال محمد الفقي أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة جامعة بنها  –كلية التربية 

  أ.د. إمام مصطفى سيد  التربوي أستاذ علم النفس  جامعة أسيوط -كلية التربية 

  -كلية علوم اإلعاقة والتأهيل 

 جامعة الزقازيق 

أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية علوم 

 اإلعاقة والتأهيل لشئون التعليم والطالب 

  أ.د. إيمان فؤاد كاشف 

  أ.د. ايمن محمد عامر  أستاذ علم النفس  جامعة القاهرة  -كلية اآلداب 

  -اإلعاقة والتأهيلكلية علوم 

 جامعة الزقازيق 

أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية علوم 

 اإلعاقة والتأهيل لشئون الدراسات العليا 

أ.د. إيهاب عبدالعزيز  

 الببالوي 

 

  أ.د.بشري اسماعيل أرنوط  استاذ علم النفس  جامعة الزقازيق  –كلية اآلداب 

  أ.د. تحية محمد عبدالعال  النفسية أستاذ الصحة  جامعة بنها  –كلية التربية 

  أ.د. تهاني محمد منيب أستاذ التربية الخاصة جامعة عين شمس  -كلية التربية 

أ.د. حسام الدين محمود   أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  جامعة عين شمس  -كلية التربية 

 عزب

 

  أ.د. حمدي محمد البيطار  التدريس أستاذ المناهج وطرق  جامعة أسيوط -كلية التربية 

أستاذ علم النفس ووكيل كلية علوم ذوي   جامعة بني سويف -كلية اآلداب 

االحتياجات الخاصة لشئون التعليم 

 والطالب 

  أ.د. خالد محمود عبدالوهاب 

  أ.د. رمضان محمد رمضان  أستاذ علم النفس التربوي  جامعة بنها -كلية التربية 

  أ.د. زينب محمود شقير  أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة جامعة طنطا  -التربيةكلية 

استاذ علم النفس التربوي ورئيس قسم  جامعة بني سويف -كلية التربية 

 علم النفس والصحة النفسية 

  أ.د. سليمان محمد سليمان 

والمعلومات ووكيل كلية أستاذ المكتبات  جامعة بني سويف -كلية اآلداب

 اآلداب لشئون التعليم والطالب 

  أ.د. سهير عبدالباسط عيد 

  أ.د. طريف شوقي فرج  أستاذ علم النفس االجتماعي جامعة بني سويف -كلية اآلداب

  -كلية علوم اإلعاقة والتأهيل 

 جامعة الزقازيق 

أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة 

 اإلعاقة والتأهيلوعميد كلية علوم 

  أ.د. عادل عبدهللا محمد

  أ.د. عبد الفتاح رجب مطر  أستاذ الصحة النفسية  جامعة األزهر –كلية التربية 
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أ.د. عبدالرازق مختار   أستاذ المناهج وطرق التدريس  كلية التربية جامعة أسيوط

 محمود

 

أ.د. عبدالعزيز السيد   والتربية الخاصةأستاذ الصحة النفسية  جامعة عين شمس  -كلية التربية 

 الشخص 

 

جامعة جنوب  –كلية التربية بقنا 

 الوادي 

 أستاذ القياس النفسي 

 

  أ.د. عبدالمنعم أحمد الدردير 

أ.د. علي عبد رب النبي   أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة جامعة بنها -كلية التربية 

 حنفي 

 

االحتياجات  كلية علوم ذوي 

 جامعة بني سويف -الخاصة 

أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد 

 كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة

أ.د. عماد الدين عبدالمجيد  

 الوسيمي 

 

  أ.د. غادة محمد عبد الغفار  أستاذ علم النفس  جامعة بني سويف -كلية اآلداب 

  أ.د. فيوليت فؤاد إبراهيم  النفسية واإلرشاد النفسي أستاذ الصحة  جامعة عين شمس  -كلية التربية

  أ.د. كريمان عويضة منشار  أستاذ علم النفس التربوي  جامعة بنها -كلية التربية 

أ.د. لطفي عبدالباسط   استاذ علم النفس المعرفي  جامعة المنوفية -كلية التربية 

 إبراهيم

 

  أ.د. مايسة أنور المفتي النفس أستاذ علم  جامعة عين شمس -كلية اآلداب 

  أ.د. محروس محمد إبراهيم أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية  جامعة بني سويف -كلية اآلداب 

  أ.د. محمد حبشي حسين استاذ اإلحصاء والقياس النفسي  جامعة اإلسكندرية  -كلية التربية 

التدريس وعميد أستاذ المناهج وطرق  جامعة بني سويف -كلية التربية 

 كلية التربية

  أ.د. محمد حماد هندي 

  أ.د. محمد رياض أحمد  أستاذ علم النفس التربوي  جامعة أسيوط -كلية التربية

أ.د. محمد نجيب أحمد  أستاذ علم النفس اإلكلينيكي  جامعة القاهرة  -كلية اآلداب 

 الصبوة 

 

  أ.د. محمود أحمد محمد خيال والفئات الخاصةأستاذ علم النفس  جامعة المنوفية -كلية اآلداب 

  أ.د. محمود السيد أبو النيل  أستاذ علم النفس  جامعة عين شمس -كلية اآلداب 

أ.د. مشيرة عبدالحميد   أستاذ الصحة النفسية  جامعة المنيا -كلية التربية 

 اليوسفي

 

  منتصر صالح سليمان أ.د.  أستاذ علم النفس التربوي  جامعة أسيوط -كلية التربية

جامعة  -كلية التربية الخاصة 

 مصر للعلوم والتكنولوجيا 

أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية 

 التربية الخاصة 

  أ.د. نبيل عيد الزهار 

أستاذ علم النفس ووكيل كلية علوم ذوي   جامعة بني سويف -كلية اآلداب 

االحتياجات الخاصة لشئون الدراسات 

 العليا 

  بة محمود أبو النيلأ.د. ه

  أ.د. هشام عبد الحميد تهامي أستاذ علم النفس  جامعة بني سويف -كلية اآلداب

أ.د. هشام عبدالرحمن   أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة كلية التربية جامعة بنها 

 الخولى 
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ات  العدذ  وي  حت 
م

 
 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة   

 

  عماد الدين الوسيمي 

  هبة أبو النيل   التحرير كلمة  

روق بين المراهقين  ذوى اإلعاقة البصرية والمبصرين فى  الف 

 االجترار والضغوط والقلق واالكتئاب

 

    723- 670عزة الرفاعي

 

 

 

استخدام نموذج الفورمات لمكارثي في تنمية اإلبداع الجاد وأثره في   

الموهوبين ذوي صعوبات  مفهوم الذات لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 تعلم الرياضيات 

 

 815 -724 حمد بهنساوي أ

 

 

 851- 816 حسنأسامة  الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة وعالقته ببعض المتغيرات  

 

 

 

كمنبئات باالكتئاب   المخططات المبكرة الالتكيفية وتشوه صورة الجسم  

 من األقزام                                  لدى عينة

 

 901-856 عبد المحسن ديغم

 

  

 

  لدى طالب الجامعة  كاديميةبالكفاءة األ  هالقلق التنافسى وعالقت 

 ن ي وأقرانهم العاديا  المتفوقين عقلي  
  948-902 سارة رياض

التالميذ فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض سلوك االستقواءلدى  

  التعليم العام العاديين نحو أقرانهم ضعاف السمع المدمجين في مدارس

 وأثره على القلق االجتماعي لديهم 

 

  982-949كريم عسران  

تأخير التغذية الراجعة   التدريب القائم على التكامل بين أسلوب ةفعالي 

 واألساليب التقليدية فى عالج التلعثم لدى المراهقين 
 1016-983رشا ابو ضيف  

 والء علي  
 عبد العزيز عبد الغني 
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ل
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كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة مجلة علمية محكمة تصدر بشكل نصف سنوي بهدف نشر اإلنتاج   مجلة -1
العلمي في كل مجاالت علوم ذوي االحتياجات الخاصة وما يرتبط بها من علوم بينية ) تخاطب، توحد، اعاقة  

لخ، وابحاث الموهبة عقلية، اعاقة سمعية، اعاقة بصرية، اعاقة حركية وشلل دماغي اعاقات مزدوجة ....ا
باعتبارها جزء ال يتجزأ من علوم ذوي االحتياجات الخاصة ، كما تهدف المجلة الى نشر االبحاث البينية مثل 
وذوي   سياسة   ، الخاصة  االحتياجات  وذوي  االقتصاد   ، الخاصة  االحتياجات  وذوي  القوانين  تتناول  التي 

 ُينشر في المجلة األبحاث والدراسات العلمية االحتياجات الخاصة ....الخ   وتحقيقا لهذا الغرض 
تستقبل المجلة االبحاث األصيلة التى لم يتم نشرها أو تقديمها للنشر من قبل. والباحث المقدم للورقة البحثية   -2

هو المنوط به ضمان الموافقة على نشر البحث من قبل جميع الباحثين اآلخرين أن وجد.كما تقع على عاتق  
 سئولية ضمان موافقة المؤسسة لألبحاث  الصادرة عن تلك المؤسسة أو الجهة .الباحثين أيًضأ م

المناظرة،  -3 الكليات  أو  الكلية  المجازة من  الجامعية  الرسائل  الترجمات، وملخصات  بنشر  المجلة  كما ترحب 
جتماعية وتقارير المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، وعروض الكتب حديثة الصدور في مجاالت العلوم اال

 واإلنسانية، كما تنشر التقرير السنوي عن انجازات الكلية ، وانشطتها على المستويين البحثي والمجتمعي.
للمجلة عبر البريد اإللكتروني    Wordيقدم الباحث نسخة الكترونية من البحث  كملف واحد  -4

eds_magazine@ssn.bsu.edu.egSpcial_ne كما تقدم نسختين ورقيتين و CD  يتضمن نسخة
 بعد التعديل األخير للبحث.

 : يكتب البحث على الكمبيوتر مع مراعاة -5
 سم.24× 17أن تكون الكتابة على ورقة  - أ
 سم من أعلى وأسفل الصفحة.2.5سم من الجانبين ) يمينًا ويسارًا (، و2يترك هامش  -ب
 سم بعد ترك الهوامش المناسبة من جميع الجوانب.19× 13المساحة المكتوبة داخل الصفحة تشغل  -ت
( بولد للعناوين الرئيسييييييييييية 16( لمتن البحث و)14وحجم الخط ) Simplified Arabicأن تكون الكتابة بخط  -ث

 ( بولد للعناوين الفرعية للبحث.14و)
 عته.يكتب البحث على وجه واحد فقط حتى يسهل تحكيمه وطبا -ج
 يكون تباعد األسطر أثناء الكتابة "مفرد" ويترك سطر بين كل فقرة والفقرة التالية له. -ح
( مع ترك 18يكتب عنوان البحث على شييييكل هرل مقلوب رأسييييه  لى أسييييفل فة وييييفحة مسييييتقلة وحجم الخط ) -خ

 سطر.سطر مفرد بين أسطر العنوان ويلة العنوان اسم الباحث وتخصصه وكليته بالتوالة فة منتصف ال

mailto:Spcial_needs_magazine@ssn.bsu.edu.eg
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تبدأ الصييييييفحة األولى لكل بحث بملخب مكتوب باللغة العربية ويراعى أن يوخييييييل من خألها الباحث أهدا   - د
 بحثه ومنهجه وأدواته وأهم نتائجه والكلمات المفتاحية الرئيسية للبحث.

 يتبع ملخب البحث فة وفحته األولى مقدمة البحث مباشرة ....الخ. - ذ
 نهايته باللغة اإلنجليزية ويأخذ نهاية ترقيم وفحات البحث.يتم كتابة ملخب للبحث فة  - ر

ــر بالمجلة  .6 ــع جميع األبحاث للتحكيم حيث تقوم هيئة التحرير بالقراءة األولية للبحوث العلمية المقدمة للنشــــ تخضــــ
 للتأكد من توافر مقومات البحث العلمي، وترسل بعد ذلك إلى المحكمين، مع مراعاة ما يلي: 

تختار هيئة التحرير شييييييخصييييييين من جهة علمية مختلفة يعهد  ليهما بمهمة التحكيم، على أن يكونا متخصييييييصييييييين فة   - أ
 مجال البحث، ويفضل أن يكونا بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد. 

يرسييل العمل العلمة  لى المحكمين بصييفة سييرية بدون ذكر اسييم الباحث أو ما يدل على شييخصيييته، ويرف  مع العمل   -ب
 المراد تحكيمه استمارة تقويم تضم قائمة بالمعايير التة على خوئها يتم تقويم العمل العلمة. العلمة

قبل نشيير العمل العلمة   المطلوبة يتولى أعضيياء هيئة التحرير متابعة  جراءات التعديل والتحق  من اسييتيفاء التعديأت -ت
 يتم  بأغ جميع الباحثين بقرار وأحية بحوثهم للنشر من عدمه.و 
نشر العمل العلمة  ذا اجتاز التحكيم وف  الضوابط العلمية المتعار  عليها واستوفى قواعد وشروط النشر بالمجلة ،  ي -ث

 ويعتذر عن نشره فة حالة عدل تحق  ذلك.  
اللقاءات  -ج الجامعية وتقارير  الكتب والرسائل  لنشر مراجعات  التحرير  اثنين من أعضاء هيئة  قبل  باإلجازة من  يكتفة 

   العلمية.
يعد نشر األبحاث العلمية بعد تقدمها لمراجعة المحكمين النظراء مساهمة أساسية للمجلة في تنمية الجانب المعرفي في   -7

التخصصات الموضوعية للمجلة حيث يعكس بطريقة مباشرة جودة األبحاث المنشورة وآراء باحثيها . لذلك من المهم االتفاق  
راف المشاركة في عملية النشر باألوساط األكاديمية ) الباحث ، وهيئة التحرير ، على معايير وأخالقيات النشر لجميع األط 

 والمحكمون والناشر(.  
تعطى األولوية فة النشر للبحوث والتقارير حسب األسبقية الزمنية للورود  لى هيئة تحرير المجلة ، وذلك بعد   - أ

  جازتها من قبل المحكمين، ووفقا لأعتبارات العلمية والفنية التة تراها هيئة التحرير.  
ية المستخدمة فة تصنيف  يتم ترتيب األبحاث داخل العدد موخوعًيا وف  خطة تصنيف ديوي العشري العالم -ب

 المعرفة فة المكتبات، وفة الموخوع الواحد يراعى الترتيب وف  الدرجة العلمية لصاحب العمل، ثم هجائًيا.
يلتزل الباحث بتقديم سيرة ذاتية مختصرة تتضمن: االسم كامأ، والدرجة العلمية، وجهة العمل، والعنوان البريدي،  -ت

 اتف )األرخة والمحمول( والفاكس من أجل سهولة االتصال وسرعته . والبريد اإللكترونة، وأرقال الهو 



اصة                                                                                 ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 
لـــة  علوم ذ       مج 

  خ

 

ال يتم نشر الدراسات التة سب  نشرها بأي وورة من وور النشر، أو قدمت للنشر لجهة أخرى، وُيعّد  رساله   -ث
 للباحث بنشره فة مكان آخر.  لى المجلة تعهًدا بذلك، وفة حال قبوله للنشر فة المجلة ال يسمل

 ث بعدل تقديم الدراسة المقدمة للنشر  لة أي مجلة أخري، وذلك حتة يتم  عأمه بنتيجة التحكيم.يلتزل الباح -ج
 يتحمل الباحث تكاليف تحكيم البحث سواء ُقبل للنشر أل لم ُيقبل. -ح
لن ينظر  لى األبحاث التة ال تتف  وشروط وقواعد النشر بالمجلة ، أو ترد ناقصة لملخب البحث فة أي من   -خ

 اللغتين.
  ترد أوول األعمال المقدمة للمجلة سواء ُقبلت للنشر أل لم ُتقبل.ال - د

 يجب أن يتضمن البحث المعلومات وفًقا للترتيب التالي في أجزاء البحث:  -8
 وفحة العنوان  - أ
 اسم الباحث   -ب
 المستخلب باللغة اإلنجليزية ، والمستخلب باللغة العربية،   -ت
باللغة العربية واخرى      Keywordsالكلمات الدالة باللغة اإلنجليزية واللغة العربية )خمس كلمات مفتاحية   -ث

 باللغة االنجليزية(. 
 والمأح .المقدمة المنهجية، النتائج ومناقشتها، المراجع، األشكال والجداول  -ج
باسم   - ذ متبوًعا  الباحثين   / الباحث  واسم  الصفحة،  منتصف  فة  البحث  عنوان  العنوان:  على وفحة  يسجل 

 المؤسسة التة يعمل / يعملون بها، والبريد اإللكترونة الخاص به / بهم.
ير كلمة، ويش  200يراعى أن يكون المستخلب خالة من االقتباس واالختصارات والمراجع، ويجب أال تتجاوز   - ر

 ه وأهم نتائجه. البحث ومنهج بوخوح  لى أهدا 
 يقصد بالكلمات الدالة: المصطلحات الرئيسة التة وردت فة متن البحث أو المباحث الفرعية التة تم تناولها. - ز
يراعى فة المقدمة أن تقدل خلفية كافية عن الموخوع وأن يوخل بها المنهج المتبع وأدوات جمع البيانات  -س

 والتحليأت اإلحصائية المستخدمة،  ن وجدت، والدراسات السابقة، والمثيلة.وإجراءات الدراسة 
النتائج ومناقشة   -ش الباحث، يلة ذلك مناقشة هذه  النتائج التة توول  ليها  المنهجية يتم عرض  المقدمة  بعد 

 وحة فرخيات الدراسة ومدى ارتباط النتائج باألعمال المنشورة التة تناولت نفس الموخوع
ــلـــم النفس األمـــريكية    يتم توثيق -9 ـــــية عـ  APA (American Psychologicalالمراجع وفقًا لنـــظام جمعـ

Association.سواء كانت عربية أو إنجليزية ) 
 
 

 

 


