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 عن مجلة ألجمعية ألتربوية للدرأسات ألجتماعية

 رؤية ألمجلة                     

وسزززززج الملزززززة  التريةيزززززو الالميزززززو المربةوزززززو التززززز   ا ززززز     زززززر   زززززة   والريززززز   التميززززز  
ب كمززززززو لزززززز  بلزززززز ي الم زززززز الج واززززززرك  ززززززة يل الة اسزززززز   ا  تم  يززززززو  لت ززززززة  بر  يززززززو  لميززززززو 

 متع  ة  و صةك وبةثةقيو بر فاو ل  األوس ط التريةيو. ت 

  رسالة ألمجلة

كزززززه بززززز  الزززززة  ةثزززززة ووزززززةثح بززززز    زززززة  وب ززززز    و و اك    يزززززو  المسززززز المو لززززز    زززززر
 المارلززززززز ا وت زززززز    للم زززززز  كو لزززززز   مززززززةلبززززززز و ي  ل و ززززززةوا  لزززززز  بلزززززز ي الت  زززززز  و   وت زززززز 
. وكززززنلر   ززززر   ززززة   لميززززو ب كمززززو ولزززز  بازززز ثير والمسزززز المو لزززز  الت ميززززو الب ززززريو المسززززتةابو

   لميو بتمي   ل  الالةم التريةيو.  

هدأف وألنطاق
 
 أل

   ب ززززز ى ل زززززر   لمززززز   زززززي  البززززز و ي  والمت   زززززي  لززززز  بلززززز ي الم ززززز الج وازززززرك  إيلززززز
  ة يل الة اس   ا  تم  يو.

 .بس  ة  الب و ي  ل    ر ا ت   م الالم  ل       الالةم ا  تم  يو 
  لبيزززززززو و  ززززززز   البززززززز و ي   لززززززز  المسزززززززتةي   الم ليزززززززو وا وليميزززززززو والا لميزززززززو لززززززز  بلززززززز ي 

   ا  تم  يوالم  الج وارك  ة يل الة اس 
   زززززززةيم  ةثزززززززة بززززززز  ا سزززززززترا يلي   التة يسزززززززيو والبزززززززرابج التاليميزززززززو التززززززز   ززززززز     زززززززةو ال  

 لتطةير و  ةثح بل ي الت   .
 .   ة ب  مرا  وو ش  مه لارض و     ال ظر الالميو ل  بل ي الت   
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 .ةيم ولةي للم كة  الت   ةا ه ب  الج الة اس   ا  تم  يو   
 يو لمةاكبزززززززززو ب ززززززززز الج الة اسززززززززز   ا  تم  يزززززززززو للا زززززززززر وضزززززززززع  ت  و  زززززززززة ا  بسزززززززززت بل

 الروم . 

 سي سو ووةا ة ال  ر  مللو اللم يو التريةيو للة اس   ا  تم  يو

  ضع الب ة  الت    ةم لل  ر ل  المللو لسي سيو الت كيم الالم ، بع ضرو    ةالر 
ووةا ة ال  ر سةاء شروط ال  ر لي     كه ك به   ب  الب ة  الت     لت م  سي سيو 
 ا  ا يو  و الف يو ثتم  لض   ل ي  الت ية   روط ال  ر، ال روط:

  وً : ال روط ا  ا يو:

   يكززة  الب ززح با يززً    ضزز ي  وب ززكة  وا ل الزز   وبسززت ةث   بيززةا  الم زز الج واززرك  ززة يل  -1
 الة اس   ا  تم  يو ل   اخه ب ر وخ     .

 ي بللو.   يكة  الب ح وة سب    ره ل    -2
واألصه وذلر إل  سزكر ير  يزيل الت ريزر  و  CDثرسه الب وح  س تي  ب     ه    ض لو إل   -3

 e.a.for.social.studies@gmail.com   ثرسززه    ززه  زز  اريزز  ا يميززه الرسززم  للمللززو 
   سبه  ل  وس ب اللم يو  ب ر ب ر  و وةالو  ريةيو.وباه  سةم الت كيم وي لطري و الت   

   ثرل    لب ح بل      وةالم    للغو الارييو واآلخزر   للغزو ا  للي يزو  لز     ي زع المل ز   -4
 كلمو. 250 - 200ب   ي  

كززه بزز  ث  ززر لزز  المللززو يابززر  زز   ع  صزز وبه، و  يابززر   لضززرو    زز   ع  الي ززو الت ريززر  و  -5
 و.ال ي و ا ست   ي

 20   ر المللزو ب ز    و و اك  مزه وي زة  لذسز  ن  بل  زً  لز  بلز ي الت  ز    زة  و ز   -6
 و وو.

 كه ب    ر ل  المللو   يلةز   ره ل   ي بك   عخر إ   اة بةال و كت  يو ب  الي و الت رير. -7
  رلع إ ا   المللو اسم ص وب الب ح ب  الغةف وكه صف    الب ح إ  و ة. -8
  تززز   الي زززو   ريزززر المللزززو اث زززي  بززز  الم كمزززي  وب كزززم ث لزززح إ  لززز م األبزززر بززز   زززي  األسززز  ن   -9

والمت   زززي  لززز  بلززز ي الم ززز الج وازززرك  ززززة يل الة اسززز   ا  تم  يزززو وذلزززر لت كزززيم الب ززززح 
 وا ورا   مة  صةويته لل  ر، وذلر ول ً  ل مةذج الت كيم المتبع   لمللو. 

 ظم األ     وسب الةوت المت ح والظروف.   ثتم الت كيم ال ترو يً  لما -10
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 ث  يً : ال روط الف يو:

 ي    ل  ال بش ال ف و األول  إل  وظيفو الب وح وبك    . .1
 يكة  الب ح خ ليً   م بً  ب  األخط ء اللغةيو وا بةييو والمطب يو. .2
       ززة  كت  ززو الب ززح والمرا ززع وال تززب والرسزز يه اب ززً  لل ةا ززة الالميززو المتفزز   لي زز ، وللب ززة  .3

، و  تززب Bold( 14  لززم   Simplified Arabic  للغززو الارييززو    يكززة  الب ززح بكتةًيزز    ززج 
سززم 2سزم يمززي  ويسز   ال ززف و(،   2وي زةابش ولززم الةاوزة ب  زز     Bold( 16الا ز وي    لززم  

 سززفه ال ززف و( ، كمزز  ثرا زز   يضززً  الضززبج والةوززو لزز  كت  ززو اللززةاوي واألشززك ي و     ززة    لزز  و 
 واض و وب ت ر . 

( 14  لززم   Time New Romanللب ززة    للغززو ا  للي يززو    يكززة  الب ززح بكتةًيزز    ززج  .4
Bold  16، و  تزززب الا ززز وي    لزززم )Bold    سزززم يمزززي  ويسززز    2وي زززةابش ولزززم الةاوزززة ب  ززز

سزززم   لززز  و سزززفه ال زززف و( و زززري بسززز لو بفزززر    زززي  السزززطة ، كمززز  ثرا ززز   يضزززً   2  ال زززف و(،
 الضبج والةوو ل  كت  و اللةاوي واألشك ي و     ة  واض و وب ت ر . 

ل   ميع ث  ي  الب زح، و   يكزة   زرقيم صزف    الب زح …    3،  2، 1 ست ةم األ و م الارييو  .5
 ل  ب ت ف  سفه ال ف و.

  ال   و روم  رقيمً  بتسلسُة و  تب    وي    لةو  ،  ب  المةوظ   التةضي يو  ة ج اللةاوي ل .6
 لت تب   ت  .

  ضززع األ  زز   الم ةبززو للت كززيم وي طززر الب وززح   تيلززو الت كززيم، ولزز  و لززو  يززو  اززةثة   لزز   .7
 الب ح يطلب ب ه إ راء النه التاةثة .

لو الز  خمسزو بسزتة  للب زح، ويت مزه  رسه للب وح  س ت   ب  الازة  الم  زة  هيزه    زه إضز  .8
 الب وح   لفو ا  س ي   لبرية.

 

 

 

 

لة أو ن رأى اجملعتعرب  األراء الواردة ىف البحوث املنشورة تعرب عن رأى كاتبها وال
 اجلهة الصادرة منها
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 تقــــــــــديــــــــم

 بززز ثة122و      زززةم ل راي ززز  األ ززز اء الازززة  يسزززر بللزززل إ ا   اللم يزززو التريةيزززو للة اسززز   ا  تم  يززز
 بتضم ً  األ     الت ليو: 2020

رقم  االسم العنوان
 الصفحة

 ر  بج لت ميو التف  ه ا  تم    لذاف ي 
 ذو  اضطراب ايف التةوة غير اللفظيي 

 

وسي   ومة ص لح  . 
 ال ة 

  وح  كتة اه   سم الترييو 
 ال  صو
 

11 

 لمقي س الةظ يف الت فينيو  ال   ي  السيكةبتريو
 لذاف ي ذوي اضطراب ايف التةوة

 

ب طف     ف ل الم  . 
 ب مة

  وح  كتة اه   سم الترييو 
 ال  صو

31 

 ر ززززززززز بج  زززززززززة يب   لت سزززززززززي  سزززززززززر و التسزززززززززميو للتةبيزززززززززن ذوي 
 صاةي   ال راء    لزمة سو  ا  تةاييو

 اه ب ةي  ومة ب ةي    .
   وح  كتة ا  

55 

برولو التاليم األس س  للسلةي القي  ي للمالم بة ك    ةبين 
 األك  يم     ستمت عل  الت ب   و و ال 

سلم  ب مة إ راهيم  . 
 وس  

  سم  لم ب  ستير   و و 
 ال فل التريةي 

 

81 

 ل  ليه التالم ال  ج ل   ة يل  لم ا  تم ع
 لت ميه النك ء ا  تم    لة  اةب المرولو ال   ةيو

 
 

 بة    يه إ راهيم  . 
 الروم  سليم  

   و و ب  ستير .ب

121 
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