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ً
ً
العربية السعودية ،وأخيرا؛ شخص التاسع -باإلنجليزية أيضا -قلق املستقبل لدى معلمي التربية الخاصة باألردن في
ظل جائحة كوفيد  ،19وجميع األبحاث أصيلة وبلغة فصيحة ومنهجية علمية دقيقة ،وما يميزها أنها تنوعت لتشمل
مجاالت عديدة ،كما شملت خمس دول عربية وإسالمية ،وهو ما يجعل منها إضافة نوعية للمكتبة التربوية العربية
واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ً
ً
وأﺧ��ا؛ أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺠﺰ�ﻞ اﻟﺸﻜﺮ و�ﺎﻟﻎ اﻻﻣﺘﻨﺎن؛ ﳌﻦ ﺳﺎهﻤﻮا �� إﺧﺮاج اﻟﻌﺪد؛ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜ�ن؛ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻤﻌﻈﻢ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﺪد ،ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ ﺟﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،
وﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎﻟ��ﻳﺎ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺮ�ﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ�ن واﻹدار��ن؛ ��هﻮدهﻢ اﳌﺘﻤ��ة ،وﻧﺆﻛﺪ أن
ً ً
ً ً
ا��ﻠﺔ ﺳ�ﺒﻘﻰ ﻣﻨ��ا ﺣﺮا ﻟ�ﻞ اﻟ��ﺑﻮ��ن؛ وﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث؛ اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟ��ﺑﻮي واﻟﻨﻔ��� ،وﻣﻌﺎ��ﺔ
اﳌﺸﻜﻼت واﳌﻌﻀﻼت اﻟ�� �ﻌﻴﻖ ��ﻀﺔ أﻣﺘﻨﺎ ،ﺳﺎﺋﻠ�ن ﷲ أن ﻳﺤﻔﻆ أﻣﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓ��وس ﻛﻮروﻧﺎ .
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– حجم الخط اإلنجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
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 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
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محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في
النشر.
ّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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