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عميد الكلية ورئيس تحرير المجلة
الحمد هلل زب العاإلاين ،والصالة والظالم على اإلابعىر زخمت للعاإلاين اإلاعلم ألاول هبيىا مدمد وعلى آله
،،،
وصحبه أحمعين  ....وبعد
جأحي أهميت البدث العلمي في اإلاظاهمت في خل مشكالث اإلاجخمع مً خالل الجمع بين اإلاالخؽاث،
واإلاعسفت ،والبياهاثّ ،
مما ًإدي ئلى ابخكاز الحلىل وخلم مىخجاث حدًدة ،ويديذ لألفساد ،والصىاعاث ،والبلدان
اخخباز هره اإلاعلىماث ،عً ظسيم جدىيل الىؽسياث ئلى جعبيلاث عمليت.
وجدىىع ألابدار في مجاالتها ،فىجد البدىر الاكخصادًت تهدف ئلى خلم مىخج حدًد ،أو جكىىلىحيا ،أو
خدمت ،بيىما البدىر الاحخماعيت حظعى إلاعسفت أزس العالكت بين اللعاعاث اإلاخخلفت ،والبدىر البيئيت جضمً
ً
جدظً ؤلاهخاج الغرائي ،والبدىر الثلافيت جدزض الليم الثلافيت ،وألاطاليب الاحخماعيت للشعىب ،وأخيرا
البدىر الصحيت والتي جلدم أفضل ألاطاليب العبيت.
ّ
وتهخم البدىر الاحخماعيت بفهم الىاكع اإلاديغ ،والعىامل البيئيت اإلاإزسة على اإلاجخمعاث ،خيث ئن
ً
اإلاجخمعاث دائما بداحت إلشباع خاحاتهم الفسدًت والاحخماعيت ،وعليه جخدظً ظسق الحياة ،والحفاػ عليها
ً
ً
خاضسا ومظخلبال ،مً خالل الاكدشاف والخجسيب ،وجلدم البدىر الاحخماعيت أطئلت بدثيت خىل الكثير مً
الؽىاهس ،وكيفيت خدوثها ،كالفلس ،والجسيمت ،والاهدعاط ،بديث جكىن جىصياث البدىر هي الىخائج التي حعىد
بالفائدة على اإلاجخمع.
والبدث العلمي هى أخد السكائص ألاطاطيت التي حعخمد عليها الجامعاث في جدليم زطالتها خيث ًخىافس
فيه صفىة العلىل اإلابخكسة ،وئًماها بهره الحليلت حهدف كعاع الدزاطاث العليا والبدىر العلميت لكليت التربيت
حامعت طىهاج ئلي الازجلاء بالبدث العلمي ئًماها مىه بدوز البدث العلمي في الخىميت اإلاجخمعيت.
مً هرا اإلاىعلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاول منها في عام 6764م ،وكاهذ في البداًت
جصدز ً
طىىيا  ،زم أصبدذ هصف طىىيت ،زم زبع طىىيت ،وهي آلان جصدز شهسيت ،وهي مجلت 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 .
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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.
ويخضمً هرا العدد – عدد ( – )56مجمىعت مخميزة مً البدىر الىصفيت والخجسيبيت الخعبيليت جصل
ً
ئلي ( )42بدثا ،مىشعت علي حصئيين ،وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاول اإلاىضىعاث آلاجيت :جصىز ملترح لخدزيب
الخالمير ذوي ؤلاعاكت العلليت البظيعت على بعض اإلاظخددزاث الخكىىلىحيت ،جصىز ملترح لخضمين معاًير
علىم ألازض والفضاء في مىها العلىم باإلاسخلت ؤلاعدادًت وفاعليخه في جدليم بعض ألاهداف الخعليميت لدي
الخالمير ،كلم الاخخباز والحظاطيت للثىاب والعلاب لدي عيىت مً جالمير الصف الظادض الابخدائي (دزاطت
ازجباظيت ملازهت) ،معىكاث اطخخدام الخعلم الخعاووي مع العلبت ذوي صعىباث الخعلم في الصف السابع
الابخدائي بمدًىت اللسياث مً وحهت هؽس معلمي الخعليم العام ،ئحساءاث ملترخه لالزجلاء بالكفاًاث الىؼيفيت
لخسيجاث العلىم ؤلاوظاهيت في ضىء اخخياحاث طىق العمل باإلاملكت العسبيت الظعىدًت-دزاطت خالت على
حامعت اإلالك فيصل ،جصىز ملترح كائم علي جعبيلاث الىيب  Web 3.0لخىميت اإلاهازاث اإلاعسفيت في الدزاطت
الجامعيت لدي ظالباث حامعت الاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً ،اطخخدام اطتراجيجيت الكخابت العلميت
الاطخلصائيت ) (SWHفي جدزيع العلىم لخىميت الخفكير الخأملي وعاداث العلل لدي جالمير اإلاسخلت ؤلاعدادًت،
فاعليت وخدة ملترخت فى الاكخصاد اإلانزلى كائمت على اطتراجيجيت اإلادعاث العلميت اإلادعىمت بمخدف حعليمى
افتراض ى فى جدظين اليلؽت العلليت والسضا عً الخعلم لعالباث اإلاسخلت الثاهىيت ،دوز الخدزيب الخدىيلي في
ئعادة جىميت اللدزة اإلاهازيت في ضىء الخجسبت الياباهيت وئمكاهيت الاطخفادة منها في اإلاملكت العسبيت الظعىدًت ،دوز
اإلاىها الخفي في جىميت الىعي اإلانهي لدي ظالب اإلاسخلت ؤلاعدادًت ،ومدي زض ى أخصائياث مساكص مصادز الخعلم
عً مساكصهً في اإلادازض الثاهىيت الحكىميت بمدًىت السياضConception d'un dispositif ،
hypermédiatique pour développer quelques compétences de la production écrite en FLE
بيىما جضمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللضاًا آلاجيت :فاعليت وخدة ملترخت في العلىم
وفم مبادئ الخصميم الشامل للخعلم  UDLفي جىميت الخيال العلمي لدي ظالباث اإلاسخلت اإلاخىطعت باإلاملكت
العسبيت الظعىدًت ،فعاليت بسهامج ازشادي مخعدد الىطائل لخدظين الخىافم الصواجي وكياض أزسه على
الخدصيل الاكادًمي لدي عيىت مً العالباث اإلاتزوحاث بكليت التربيت -حامعت هجسان ،الحكمت لدي اإلاخفىكين
ً
أكادًميا باإلاسخلت الجامعيت فى ضىء أهماط الاطدثازاث الىفظيت الفائلت "وفم هؽسيت دابسوطكى  ،"OEsهمغ
الفصل الافتراض ي (مباشس/مسجل) وأزسه على الخدصيل اإلاعسفى ودافعيت الاهجاش لدي ظالب كليت التربيت
بجامعت حدة ،اطخخدام ألاوشعت الترفيهيت في جىميت اإلافاهيم واإلامازطاث العلميت والهىدطيت إلاعاًير الجيل
ُ
اللادم في العلىم لدي ذوي الاخخياحاث الخاصت باإلاسخلت الابخدائيت ،خعت ملترخت لخىميت اللياداث اإلادزطيت
ً
مهىيا في ضىء زؤيت اإلاملكت العسبيت الظعىدًت 4202م ،دزاطت ملازهت لىؽم الخعليم الخلنى واإلانهى فى بعض دول
أمسيكا الالجيييت وئمكاهيت ؤلافادة منها فى مصس ،أزسئطخخدام ئطتراجيجيت الصف اإلاعكىض في جدزيع ؤلاكخصاد
اإلانزلى على جىميت ألاهداف الىحداهيت لدي العالب اإلاعلم ،فاعليت اإلادخل الخفاوض ي في جىميت اللساءة الىاكدة
والخفكير ؤلابداعي لدي ظالباث اإلاسخلت اإلاخىطعت في مدًىت السياض" ،حعليم اإلاعلم اللائم على البدث " مدخل
ً
همىذحا) ،دوز كلياث التربيت في وشس زلافت زيادة ألاعمال لدي
لخعىيس كلياث التربيت اإلاصسيت (الخجسبت الفىلىدًت
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ظالبها وطبل حعصيصه  ،و " Les compétences sociolinguistiques chez les futurs enseignants de FLE à
."l'université d'Alexandrie: Etude analytique des expressions idiomatiques
ُ
ً
اهخماما ً
كبيرا
وفي جهاًت كلمتي أود أن أشير ئلي أن هيئت جدسيس اإلاجلت التربىيت حعلم كساءها أجها ال جصال جىلي
وعىاًت فائلت 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 والاهخفاع به .وأجمني مً هللا الخىفيم والظداد ،والىجاح للمجلت التربىيت
وفلىا هللا إلاا فيه
ولكليت التربيت حامعت طىهاج ،كما أجمني إلاصسها الحبيبت دوام الخلدم والاشدهاز والسقي.

وعلي اهلل قصد السبيل

عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة
أ.د /خالد عبد اللطيف حممد عمران
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احمليوتايا
م

االسم

املاضاع
جصىز ملترح لخدزيب الخالمير ذوي ؤلاعاكت
العلليت البظيعت على بعض اإلاظخددزاث
الخكىىلىحيت
جصىز ملترح لخضمين معاًير علىم ألازض
والفضاء في مىها العلىم باإلاسخلت ؤلاعدادًت
وفاعليخه في جدليم بعض ألاهداف الخعليميت
لدي الخالمير

الصفحة

.6

أ.د /مدمىد ئبساهيم عبد العصيص ظه

.4

د .جفيده طيد أخمد غاهم

.3

د/أخمد كمال عبد الىهاب
أ/وطام مدمد أخمد عيس ى هدهىد

كلم الاخخباز والحظاطيت للثىاب والعلاب لدي
عيىت مً جالمير الصف الظادض الابخدائي
(دزاطت ازجباظيت ملازهت)

645 - 67
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د /عبد الىاصس ألاشعل فيصل
الباخث /أخمد عابد ئبساهيم الصازع

معىكاث اطخخدام الخعلم الخعاووي مع العلبت
ذوي صعىباث الخعلم في الصف السابع الابخدائي
بمدًىت اللسياث مً وحهت هؽس معلمي الخعليم
العام

644 - 647

.5

د /الهام فازوق علي مدمد

.6

د /أمل صالح مدمد الجاز هللا

.5

د /اًمان فخحي حالل حاد

ئحساءاث ملترخه لالزجلاء بالكفاًاث الىؼيفيت
لخسيجاث العلىم ؤلاوظاهيت في ضىء اخخياحاث
طىق العمل باإلاملكت العسبيت الظعىدًت "دزاطت
خالت على حامعت اإلالك فيصل
جصىز ملترح كائم علي جعبيلاث الىيب Web
 3.0لخىميت اإلاهازاث اإلاعسفيت في الدزاطت
الجامعيت لدي ظالباث حامعت الاميرة هىزة بيذ
عبدالسخمً
اطخخدام اطتراجيجيت الكخابت العلميت
الاطخلصائيت ) (SWHفي جدزيع العلىم لخىميت
الخفكير الخأملي وعاداث العلل لدي جالمير
اإلاسخلت ؤلاعدادًت
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أ.م.د /شيصي خظً عمس
د /جسيصا ئميل شكسي

د .هىزة بيذ مدمد بً عبدالعصيص
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أ /زمش بيذ هاصس اللدعاوي
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املاضاع
فاعليت وخدة ملترخت فى الاكخصاد اإلانزلى كائمت
على اطتراجيجيت اإلادعاث العلميت اإلادعىمت
بمخدف حعليمى افتراض ى فى جدظين اليلؽت
العلليت والسضا عً الخعلم لعالباث اإلاسخلت
الثاهىيت
دوز الخدزيب الخدىيلي في ئعادة جىميت اللدزة
اإلاهازيت في ضىء الخجسبت الياباهيت وئمكاهيت
الاطخفادة منها في اإلاملكت العسبيت الظعىدًت
دوز اإلاىها الخفي في جىميت الىعي اإلانهي
لدي ظالب اإلاسخلت ؤلاعدادًت
مدي زض ى أخصائياث مساكص مصادز الخعلم عً
مساكصهً في اإلادازض الثاهىيت الحكىميت بمدًىت
السياض
Conception d'un dispositif
hypermédiatique pour développer
quelques compétences de la
production écrite en FLE
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