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َّ َ
البدث العلمي هى الل ِبىت ألاطاطيت للخعىز الشامل؛ فبدو ِهه ال ًُ ْمكً أن ًكخمل البىاء اإلاعسفي
ٌ
ٌ
وجلدمها .للد صاز البدث العلمي
هازها
والحضازي ،ئهه خاحت ُملحت لبىاء اإلاجخمعاث
وجعىزها ِ
ِ
ِ
واشد ِ
ً
ً
وطاةل الىصىل ئلى السفاهيت اللصىي ،بعد أن كان أداة لخيظير وحظهيل خياة الىاض
اليىم وطيلت مً
ِ
أزواخهم (العب).
(الاختراعاث) وئهلاذ
ِ
وئذا كان البدث العلمي هى جلك الحلىل التي ًخىصل بها لحل اإلاشكالث وجيظير اإلاعضالث وجىىيع
الخيازاث ،فان البدث العلمي اليىم جخعى هره ألادواز بأشىاط كثيرة ،وأصبذ ًبدث عً خلىل
َّ
للمعىز ،وصاز ًعمذ بشغف مجىىن ئلى الفاعليت اللصىي في كل ش يء ،فخخعى
للحلىل وعً جعىيس
برلك عخبت خعيرة ً
حدا ال ًمكً ألكثر اإلاخفاةلين بال ِعلم والبدث العلمي الخيبإ بها.
كما أن البدث العلمي مىهجيت مىؽمت مدزوطت جفسش هخاةج مىعليت ومىضىعيت جىؼف في خل
مشكالث اإلاعسفت البشسيت  ،مما ًإدي ئلى جلدم ؤلاوظان واهخلاله مً جىفير الحاحياث اليىميت ئلى
أفضلياث أخسي أعلى وأكثر كيمت ليعصش جفىكه الحضازي .والبدث العلمي هى اللبىت ألاطاطيت للخعىز
الاكخصادي والاحخماعي فبدوهه ال ًمكً أن ًكخمل البىاء اإلاعسفي والحضازي  ،فهى خاحت ملحت لبىاء
اإلاجخمعاث وجعىزها  ،إلاا له مً كدزة على زبغ مخسحاث الخعليم العالي بظىق العمل الحليلت.
وتهخم البدىر الاحخماعيت بمداولت فهم الىاكع اإلاديغ ،والعىامل البيئيت اإلاإزسة على
ً
ّ
اإلاجخمعاث ،خيث ئن اإلاجخمعاث داةما بداحت لشبا خاحاتهم الفسدًت والاحخماعيت ،وعليه جخدظً
ً
ً
ظسق الحياة ،والحفاػ عليها خاضسا ومظخلبال ،مً خالل الاكدشاف والخجسيب.
مً هرا اإلاىعلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاول منها في عام ;=>6م ،وكاهذ في
ً
طىىيا  ،زم أصبدذ هصف طىىيت ،زم زبع طىىيت ،وهي آلان جصدز شهسيت ،وهي مجلت
البداًت جصدز
حعني بيشس البدىر العلميت اإلاخميزة في مجال التربيت وعلم الىفع ،وجخمظك مىر البداًت بأعساف
وجلاليد البدث العلمي والخدكيم واليشس ،وتهدف اإلاجلت الى جعىيس البدث العلمي في مجال العلىم
التربىيت ،وجكىيً كاعدة علميت زاسخت جدىاول اإلاشكالث التربىيت اإلالحت في عاإلاىا اإلاعاصس ،وجلدًم
اإلالترخاث لإلطهام في ئًجاد الحلىل لها ،وذلك للنهىض بمصسها العصيصة ووظىىا العسبي مً أحل الخلدم
والاشدهاز والحياة ألافضل .
كما تهدف اإلاجلت ئلى ئجاخت الفسصت للباخثين فـي حميع بلدان العالم ليشس ئهخاحهم العلمي فـي
مجال العلىم التربىيت؛ الري ًخىفس فيه ألاصالت والجدة ،وأخالكياث البدث العلمي ،واإلاىهجيت العلميت.
-أ-

ويخضمً هرا العدد – عدد ( – )<7مجمىعت مخميزة مً البدىر الىصفيت والخجسيبيت
ً
الخعبيليت جصل ئلي ( )79بدثا ،مىشعت علي حصةيين ،وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاول اإلاىضىعاث
آلاجيت :اإلاىاظىت ،آلياث جضمين مهازاث اللسن الحادي والعشسيً في بسامج ؤلاعداد التربىي للمعلم مً
وحهت هؽس أعضاء هيئت الخدزيع ،فاعليت بسهامج جدزيبي لخىميت اإلاهازاث الاحخماعيت في خفض الخىمس
ً
علليا اللابلين للخعلم ،وصمت الراث كمىبئ بالدشىهاث اإلاعسفيت
اإلادزس ي لدي العالب اإلاعاكين
ً
وصعىبت الخىؽيم الاهفعالي لدي اإلاعاكين خسكيا ،دوز اإلاىهج الخفي في جىميت الىعي اإلانهي لدي ظالب
اإلاسخلت ؤلاعدادًت ،جلييم أداء ؤلادازيين في حامعت ألامير طعام بً عبدالعصيص :دزاطت ميداهيت ،ؤلادازة
بالخجىال وعالكتها بفاعليت اللسازاث الاطتراجيجيت بجامعت خفس الباظً-دزاطت ميداهيت ،جصميم جعبيم
ئلكترووي كاةم على الخعلم اإلاخىلل وجلييمه وفم معاًير مدددة ،الخفكير الخدليلي وبعض عاداث العلل
لدي العادًين وذوي صعىباث الكخابت مً جالمير اإلاسخلت الابخداةيت  -دزاطت ملازهت ،جلىيم مدخىي
مىاهج العلىم باإلاسخلت اإلاخىطعت في ضىء مهازاث اللسن الحادي والعشسيً ،وبسهامج ملترح كاةم على
الخعلم اليشغ وأزسه على جىميت مهازاث خل اإلاظألت السياضيت اللفؽيت واختزال الللم السياض ي لدي
ظالب الصف الظادض الابخداتيCan Students’ Smartphones Replace Data-show Inside the ،

Classroom? Action Research (AR).
بيىما جضمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللضاًا آلاجيت :اطخخدام اطتراجيجيت
ً
السؤوض اإلاسكمت معا في جدزيع الدزاطاث الاحخماعيت على جىميت بعض اإلافاهيم الظياطيت وكيم
الاهخماء الىظني لدي جالمير اإلاسخلت الابخداةيت ،وطاةل الضبغ الاحخماعي ودوزهـا في جدليم الليم
ؤلاًجابيت لدي ظالباث حامعت العاةف ،ألامً الىؼيفي وعالكخه باألداء ألاكادًمي لدي أعضاء هيئت
الخدزيع بكليت التربيت حامعت ألاشهس -اللاهسة ،الهىيت الفلظفيت إلامازطاث العلبت اإلاعلمين في حامعت
هجسان ،الاخخياحاث الخدزيبي ت لدي ظالب كليت التربيت ألاطاطيت ألداء الخدماث اإلاكخبيت في ضىء معاًير
الجىدة الشاملت بدولت الكىيذ ،فاعليت اطخخدام همىذج فساًس الخدزيس ي في ئكظاب ظالباث الصف
ألاول اإلاخىطغ مفاهيم الخجىيد ،أطاليب التربيت الىبىيت وجىحيهاتها في أخادًث كخاب الخهجد في الجامع
الصحيذ للبخازي ،دزحت ممازطت أبعاد الليادة الخدىيليت وعالكتها في جىميت اإلاظإوليت اإلاجخمعيت لدي
زؤطاء الجامعاث في الجامعاث ألازدهيت ،الصعىباث التي جىاحه معلمي العلىم لصفىف اإلاسخلت
ألاطاطيت العليا في اإلادازض ألازدهيت مً وحهت هؽسهم ،دوز ئدازة الجىدة الشاملت في حعصيص اإلاظإوليت
اإلاجخمعيت لدي الجامعاث الظعىدًت ،فاعليت بسهامج جدزيبي في جىعيت معلماث اللغت العسبيت
باإلامازطاث اإلاثلى لسفع اإلالدزة اللساةيت للعالب وفم معاًير الاخخباز الدولي للخلدم في اللساءة بيرلص
( )pirlsواججاهاتهً هدىه ،ودزحت وعي معلمي اإلاسخلت ألاطاطيت العليا بمبادب حظسيع الخعلم في ضىء
بعض اإلاخغيراث.

-ب-

ُ
وفي نهاًت كلمتي أود أن أشير ئلي أن هيئت جدسيس اإلاجلت التربىيت حعلم كساءها أنها ال جصال جىلي
ً
اهخماما ً
كبيرا وعىاًت فاةلت ودكيلت لكل ما ًِس ُدها مً مالخؽاث أو حعليلاث ،وجلدم الشكس عليها .وذلك
ً
طعيا منها لدزاطتها والاطخفادة منها فيما ًدلم جعىز اإلاجلت وجلدمها.
ّ
السقي في العلم والاهخفا به .وأجمني مً هللا الخىفيم والظداد ،والىجاح للمجلت
وفلىا هللا إلاا فيه
التربىيت ولكليت التربيت حامعت طىهاج ،كما أجمني إلاصسها الحبيبت دوام الخلدم والاشدهاز والسقي.
وعلي اهلل قصد السبيل
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احمليوتايا
م

االسم

املاضاع

الصفحة

.6

د/هال ــت الشحاث ععيت ًىطف الخىلى
د/طىاء أبى الفخىح مغاوزي

ً
اطخخدام ئطتراجيجيت السؤوض اإلاسكمت معا في
جدزيع الدزاطاث الاحخماعيت على جىميت بعض
اإلافاهيم الظياطيت وكيم الاهخماء الىظني لدي
جالمير اإلاسخلت الابخداةيت

:;:–:0:

.7

د /صالحت خاي ًديى الظفياوي

وطاةل الضبغ الاحخماعي ودوزها في جدليم
الليم ؤلاًجابيت لدي ظالباث حامعت العاةف.

<;;00 - :

ألامً الىؼيفي وعالكخه باألداء ألاكادًمي لدي
أعضاء هيئت الخدزيع بكليت التربيت
حامعت ألاشهس -اللاهسة

;:= - ;06

الهىيت الفلظفيت إلامازطاث العلبت اإلاعلمين في
حامعت هجسان

>;>6 - ;:

الاخخياحاث الخدزيبيت لدي ظالب كليت التربيت
ألاطاطيت ألداء الخدماث اإلاكخبيت في ضىء
معاًير الجىدة الشاملت بدولت الكىيذ

<79 - ;>8

فاعليت اطخخدام همىذج فساًس الخدزيس ي في
ئكظاب ظالباث الصف ألاول اإلاخىطغ مفاهيم
الخجىيد

<;8 - <7:

<.

د .عاتشت بيذ خظً بً شساش الصهساوي

أطاليب التربيت الىبىيت وجىحيهاتها في أخادًث
كخاب الخهجد في الجامع الصحيذ للبخازي

=0< - <;:

=.

د .مىال صبحي خظً

دزحت ممازطت أبعاد الليادة الخدىيليت
وعالكتها في جىميت اإلاظإوليت اإلاجخمعيت لدي
زؤطاء الجامعاث في الجامعاث ألازدهيت

>=9; - =0

>.

د .مدمد شهسان أبى علي

د /هاله عبد اإلاىعم أخمد طليمان
.3
د /أشسف عبد الخىاب عبد اإلاجيد
.4

د .هشام أخمد بني خلف

أ .د /خظيـً مدمد أخمد عبد الباطغ
 .5د /مدمىد مدمد خظيـً أخمد
أ  /فيصل مظلم السشيدي
 .6أ /وفاء بيذ عبدالسخمً السميذ

 .60د /جىفيم شاًد مدمد السكب

الصعىباث التي جىاحه معلمي العلىم
لصفىف اإلاسخلت ألاطاطيت العليا في اإلادازض
ألازدهيت مً وحهت هؽسهم
دوز ئدازة الجىدة الشاملت في حعصيص اإلاظإوليت
اإلاجخمعيت لدي الجامعاث الظعىدًت

-د-
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تابع احمليوتايا

.66

أ.د /أمامت مدمد الشىليعي

 .67أ.د /ئبساهيم أبى عليل

فاعليت بسهامج جدزيبي في جىعيت معلماث اللغت
العسبيت باإلامازطاث اإلاثلى لسفع اإلالدزة اللساةيت
للعالب وفم معاًير الاخخباز الدولي للخلدم في
اللساءة بيرلص ( )pirlsواججاهاتهً هدىه

>><:– >8

دزحت وعي معلمي اإلاسخلت ألاطاطيت العليا
بمبادب حظسيع الخعلم في ضىء بعض اإلاخغيراث)

>><-><:
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