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عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة
البدث التربىي هى مداولت دقيقت مىظمت وهاقدة تهدف ئلى الخىصل ئلى خلىل للمشكالث التي
جىاحه ؤلاوظان في مخخلف مىاحي الحياة ،وئطافت خقائق ومعلىماث ئلى ما هى متراكم في خقل اإلاعسفت
باطخخدام الطسيقت العلميت في الخفكير.
ّ
ّ
العلمي اإلاخعلقت بالعمليت التربىيت ،وذلك مً خالل:
كما يهخم البدث التربى ّي بجىاهب البدث
ّ
ّ
الفسطياث ،والخطط
التربىيت التي جدخاج للدزاطت ،والخدليل .وطع
حعسيف اإلاشكلت أو الظاهسة
ّ
العلميت في خل اإلاشكلت
العلميت التي حظاعد على خل جلك الظاهسة والخسوج بالىخائج .جىفير الخطت
ّ
َ
ّ
َ
جىصل ئليها الباخث مً خالل دزاطخه .جطبيق الىخائج بشكل عم ِلي في
اإلادددة .جدويً الىخائج التي
ّ
العمليت التربىيت.
جدظين ،وجطىيس
مً هرا اإلاىطلق جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاول منها في عام 6891م ،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
وجقاليد البدث العلمي والخدكيم واليشس ،وتهدف اإلاجلت الى جطىيس البدث العلمي في مجال العلىم
التربىيت ،وجكىيً قاعدة علميت زاسخت جدىاول اإلاشكالث التربىيت اإلالحت في عاإلاىا اإلاعاصس ،وجقدًم
اإلاقترخاث لإلطهام في ئًجاد الحلىل لها ،وذلك للنهىض بمصسها العصيصة ووطىىا العسبي مً أحل الخقدم
والاشدهاز والحياة ألافظل .
كما تهدف اإلاجلت ئلى ئجاخت الفسصت للباخثين فـي حميع بلدان العالم ليشس ئهخاحهم العلمي فـي
مجال العلىم التربىيت؛ الري ًخىفس فيه ألاصالت والجدة ،وأخالقياث البدث العلمي ،واإلاىهجيت العلميت.
ويخظمً هرا العدد – عدد ( – )98مجمىعت مخميزة مً البدىر الىصفيت والخجسيبيت
ً
الخطبيقيت جصل ئلي ( )61بدثا ،مىشعت علي حصأًً ،وقد جىاولذ بدىر الجصء ألاول اإلاىطىعاث آلاجيت:
اإلاهازاث الالشمت لإلعداد إلاهً ووظائف اإلاظخقبل إلاىاكبت الثىزة الصىاعيت السابعت ومخطلباث جىميتها
"زؤيت مقترخت " ،فعاليت همىذج قائم على أوظىت الخعلم لخىميت جدصيل اإلاهازاث الفىيت والحياجيت
وألاداء اإلاهازي الفني لدي طالباث الفسقت الثالثت شعبت طفىلت ،بسهامج مقترح قائم على اإلادخل
الىظيفي لخىميت بعع مهازاث أخكام جالوة القسان الكسيم لدي جالمير الصف ألاول ؤلاعدادي ،دزاطت
مقازهت لبرامج زيادة ألاعمال بالخعليم قبل الجامعي في كال مً الىالًاث اإلاخددة ألامسيكيت والصين
وفىلىدا وئمكاهيت ؤلافادة منها في مصس ،بعع اإلاشكالث التي جىاحه أطس ألاطقم الطبيت اإلاكافدت
لفيروض كىزوها ( )COVID-19ومقترخاث جسبىيت للخغلب عليها ،أزس همطين لعسض الفيدًى الخفاعلي (
أ-

داخل  /خازج) مىصت زقميت لخىميت مهازاث جصميم وئهخاج ألاوشطت ؤلالكتروهيت لدي طالب الدبلىم
اإلاهىيت جكىىلىحيا الخعليم بكليت التربيت ،بسهامج مقترح قائم على مدخل اللغت عبر اإلاىهج لخىميت بعع
كفاًاث الخىاصل اللغىي في الىصىص الجغسافيت والخازيخيت ومهازاث الخفكير اإلادشعب لدي الطالب
اإلاعلمين شعبت الدزاطاث الاحخماعيت ،زؤيت مقترخت للتربيت مً أحل بيئت خظساء بالجامعاث اإلاصسيت،
دزحت ممازطت القياداث الجامعيت ألبعاد ؤلادازة السشيقت وعالقتها بفاعليت ألاداء الىظيفي مً وحهت
هظس أعظاء هيئت الخدزيع بجامعت الىادي الجدًد ،فعاليت بسهامج جدزيبي قائم على همىذج ججهيز
اإلاعلىماث الاحخماعيت في حعدًل الخديزاث اإلاعسفيت وجدظين الاهدماج الجامعي لدي طالب الظىت ألاولى
باإلاسخلت الجامعيت ،والخفاعل بين همط الدعم ؤلالكترووي والخخصص ألاكادًمي وأزسه على جىميت
مهازاث أداء الخكليفاث ودافعيت ؤلاهجاش لدي طالب كليت التربيت الىىعيت حامعت اإلاىيا.
Factors Influencing Intentions to Teach Online Among Physical
herapy Faculty in Saudi Arabia from Faculty Perspectives of View
’A Design Thinking – Based Strategy for Enhancing EFL Students
Writing Performance and their Sustainability Awareness

بيىما جظمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ القظاًا آلاجيت :قساءة في جقسيس أمت
مخدوعت ( ،)Nation Deceivedجقييم زطا أعظاء هيئت الخدزيع والطالب عً واقع ئحساءاث جطبيق
هظام الخصحيذ آلالي لالخخبازاث ومعىقاث جطبيقها وآلياث جفعيلها بجامعت الصقاشيق ،جطىيس القدزة
اإلاإطظيت لسياض ألاطفال بمصس فى طىء مخطلباث زؤيت مصس  ،6808فاعليت بسهامج جدزيبي مقترح قائم
على الخدزيع الخبادلي في جىميت الخفكير الىاقد والقدزة على خل اإلاشكالث لدي معـلمي السياطيــاث
باإلاسخلت ؤلاعدادًت ،جصىز مقترح إلدازة الكساس ي البدثيت لدعم الابخكاز في الجامعاث اإلاصسيت في طىء
زؤيت مصس  ،6808فاعليت الخعلم الدشازكي ؤلالكترووي في جىميت مهازاث القساءة الخدليليت للخطاب
ألاكادًمي لدي طلبت الدزاطاث العليا بكليت التربيت ،جصميم بسهامج حعلم مصغس هقال قائم على الفيدًى
الخفاعلي (اإلاتزامً وغير اإلاتزامً) وفاعليخه في جىميت الخدصيل ومهازاث الخعلم اإلاىحه ً
ذاجيا لدي طالب
كليت التربيت ،مظخىياث الخفكير ؤلاخصائي في مقاًيع النزعت اإلاسكصيت ( الىطط ،الىطيط ،اإلاىىال) لدي
طالب الصف الثامً في ألازدن ،قياض قيم واخالقياث القيادة في الجهاث الحكىميت باإلاملكت العسبيت
الظعىدًت في طىء بعع اإلاخغيراث الدًمغسافيت ،طيىازيىهاث مقترخت لخدزيب معلمي اإلاسخلت الثاهىيت
العامت بجمهىزيت مصس العسبيت في طىء الاججاهاث السقميت بكىدا وأطتراليا ،الخعاطف مع الراث
كمىبئ بالخدفق ألاكادًمي وكف اءة الراث للخعلم الالكترووي وكفاءة الراث ألاكادًميت لدي طلبت الجامعت
ذوي ؤلاعاقت الظمعيت.
A Blended Learning Program Based on Cognitive Apprenticeship for
Developing Critical Reading and Academic Enablers among
EFL Pre-Service Teachers
A task-based program for developing listening comprehension and
listening self-efficacy among EFL General Diploma students
ب-

وفي نهاًت كلمتي أقدم التهىئت والشكس لكل مً أ.د /أخمد عصيص عبد اإلاىعم زئيع الجامعت،
وأ.د/أخمد مدمد طليمان هائب زئيع الجامعت لشئىن الدزاطاث العليا والبدىر ،والظادة هيئت
جدسيس اإلاجلت ،والظادة مدكمي اإلاجلت والهيئت الاطدشازيت لها ،والباخثين ،ووخدة اليشس العلمي
بالكليت ،وكل القائمين علي شئىن اإلاجلت التربىيت ،وكل ميظىبي كليت التربيت حامعت طىهاج علي
خصىل اإلاجلت التربىيت للعام الثاوي علي الخىالي علي اإلاسكص ألاول في جقييم اإلاجلع ألاعلى للجامعاث
للمجالث التربىيت.
ع
ً
اهخماما ً
كبيرا
وأود أن أشير ئلي أن هيئت جدسيس اإلاجلت التربىيت حعلم قساءها أنها ال جصال جىلي
ً
وعىاًت فائقت ودقيقت لكل ما ًِس عدها مً مالخظاث أو حعليقاث ،وجقدم الشكس عليها .وذلك طعيا منها
لدزاطتها والاطخفادة منها فيما ًدقق جطىز اإلاجلت وجقدمها.
ّ
السقي في العلم والاهخفاع به .وأجمني مً هللا الخىفيق والظداد ،والىجاح للمجلت
وفقىا هللا إلاا فيه
التربىيت ولكليت التربيت حامعت طىهاج ،كما أجمني إلاصسها الحبيبت دوام الخقدم والاشدهاز والسقي.
وعلي اهلل قصد السبيل

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

ج-

احمليوتايا
م

االسم

 .1أ.د /منهي مدمد ئبساهيم غىاًم

.2

أ.د /مدمد اإلاسي مدمد ئطماعيل
د /غادة مدمد أخمد شحاجت

 .3د /عصام مدمد عبده خطاب

.4

.5

.6

د /الظيد عبد العصيص مدمد عىيظت

د /أفكاز طعيد خميع عطيت

د /ئًمان طامي عبد الىبي مدمد

املاضاع

الصفحة

قساءة في جقسيس أمت مخدوعت
()Nation Deceived

998 - 978

جقييم زطا أعظاء هيئت الخدزيع والطالب عً
واقع ئحساءاث جطبيق هظام الخصحيذ آلالي
لالخخبازاث ومعىقاث جطبيقها وآلياث جفعيلها
بجامعت الصقاشيق

877-997

فاعليت الخعلم الدشازكي ؤلالكترووي في جىميت
مهازاث القساءة الخدليليت للخطاب ألاكادًمي لدي
طلبت الدزاطاث العليا بكليت التربيت

6806-878

فاعليت بسهامج جدزيبي مقترح قائم على الخدزيع
الخبادلي في جىميت الخفكير الىاقد والقدزة على خل
اإلاشكالث لدي معـلمي السياطيــاث باإلاسخلت
ؤلاعدادًت
جصىز مقترح إلدازة الكساس ي البدثيت لدعم
الابخكاز في الجامعاث اإلاصسيت في طىء زؤيت مصس
6808
جطىيس القدزة اإلاإطظيت لسياض ألاطفال بمصس فى
طىء مخطلباث زؤيت مصس 6808

6600-6800

6608-6608

6088-6607

 .7د /مدمد فىشي والي

جصميم بسهامج حعلم مصغس هقال قائم على الفيدًى
الخفاعلي (اإلاتزامً وغير اإلاتزامً) وفاعليخه في جىميت
6087-6086
الخدصيل ومهازاث الخعلم اإلاىحه ً
ذاجيا لدي طالب
كليت التربيت

 .8د /شياد مدمد الىمساوي

مظخىياث الخفكير ؤلاخصائي في مقاًيع النزعت
اإلاسكصيت ( الىطط ،الىطيط ،اإلاىىال) لدي طالب
الصف الثامً في ألازدن

د-

6069-6088

تابع احمليوتايا
املاضاع

الصفحة

م

االسم

 .9د /مدمد مظعد عبد الىاخد مطاوع

الخعاطف مع الراث كمىبئ بالخدفق ألاكادًمي
وكفاءة الراث للخعلم الالكترووي وكفاءة الراث
ألاكادًميت لدي طلبت الجامعت ذوي ؤلاعاقت
الظمعيت

6099-6068

أ د ً/ديى مصطفى كمال الدًً
.11
أ.د /والء الظيد عبد هللا الظيد صقس

طيىازيىهاث مقترخت لخدزيب معلمي اإلاسخلت
الثاهىيت العامت بجمهىزيت مصس العسبيت في
طىء الاججاهاث السقميت بكىدا وأطتراليا

6169-6098

 .11د /عبدالاله مدمد القسوي

قياض قيم واخالقياث القيادة في الجهاث
الحكىميت باإلاملكت العسبيت الظعىدًت في طىء
بعع اإلاخغيراث الدًمغسافيت

6116-6168

 .12د /عمس بً طالم مدمد الصعيدي

جىظيف همط ئدازة اإلاعسفت في بيئت جدزيب
افتراطيت وأزسه على جىميت مهازاث ئهخاج
لدي أعظاء هيئت الخدزيع اإلادخىي السقمي
والسطا عنها

6767-6110
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