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 كلمة

 أ.د/ خالد عبد اللطيف حممد عمران

 عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة
 

 

آله هبيىا مدمد وعلى اإلاعلم ألاول والصالة والظالم على اإلابعىر زخمت للعاإلاين  زب العاإلاين،الحمد هلل 

 .... وبعد ،،، صحبه أحمعينو 

اا للبدث العلمي وجطبيلاجه الخكىىلىحيت دوز   ا وكبير  وعليه ًمكً ، ىز وزفاهيت اإلاجخمعاثفي جط مهم 

ا لخلدم الدول وهمىها الاحخماعي والاكخصادي والصىاعي، فالدول التي اعخباز ئحساء البدىر العلميت ملياط  

نها جدبىأ الصدازة في مجاالث عدًدة، بل كد حظيطس على أ شكجخطط لخطبيلاث مخسحاث البدث العلمي، ال 

 .مجسياث ألامىز العاإلايت

عّد كما 
ُ
م، خيث ال جلخصس فائدة البدىر  العلميت البدىر ح

ّ
 للمعسفت وحظهيل عملّيت الخعل

 
 ُمهّمت

 
أداة

 ،
 
فيد الدازطين لها أًضا

ُ
ما ج

ّ
يعد البدث العلمي السكيزة ألاطاطيت العخماد و  العلمّيت على الباخث هفظه، ئه

ي أخد أبسش طماث الخعليم البدث العلمو وجصييف الجامعاث كمإطظاث مىخجت وأخد مإشساث الجىدة بها. 

الجامعي ومهمت أطاطيت مً مهام الجامعاث اليىم، والتي مً خاللها جصيد مً ازجباطها بدسكت اإلاجخمع وجلدم 

 . التي جىاحه مإطظاجه اإلاخخلفت اإلاشكالثالحلىل اإلاىاطبت للكشير مً 

ت اإلاإزسة على اإلاجخمعاث، فهم الىاكع اإلاديط، والعىامل البيئيبمداولت هخم البدىر الاحخماعيت كما ت

 بداحت إلشباع خاحاتهم الفسدًت والاحخماعيت، وعليه جخدظً طسق الحياة، والحفاظ 
 
 اإلاجخمعاث دائما

ّ
خيث ئن

، مً خالل الاكدشاف والخجسيب
 
 ومظخلبال

 
 .عليها خاضسا

كاهذ في البداًت م، و 6986مً هرا اإلاىطلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاول منها في عام 

ا ، زم أصبدذ هصف طىىيت، زم زبع طىىيت، وهي آلان جصدز شهسيت، وهي مجلت حعني بيشس البدىر  جصدز طىىي 

والخدكيم  العلميوجخمظك مىر البداًت بأعساف وجلاليد البدث العلميت اإلاخميزة في مجال التربيت وعلم الىفع، 

مجال العلىم التربىيت، وجكىيً كاعدة علميت زاسخت جدىاول  في العلميواليشس، وتهدف اإلاجلت الى جطىيس البدث 

ئًجاد الحلىل لها، وذلك للنهىض  في لإلطهامعاإلاىا اإلاعاصس، وجلدًم اإلالترخاث  فياإلاشكالث التربىيت اإلالحت 

 مً أحل الخلدم والاشدهاز والحياة ألافضل . العسبيبمصسها العصيصة ووطىىا 

لفسصت للباخشين فـي حميع بلدان العالم ليشس ئهخاحهم العلمي فـي مجال تهدف اإلاجلت ئلى ئجاخت اكما 

 .العلىم التربىيت؛ الري ًخىفس فيه ألاصالت والجدة، وأخالكياث البدث العلمي، واإلاىهجيت العلميت

، مىشعت علي حصئيين، وكد جىاولذ جلك البدىر مىضىعاث مخميزة 22ويخضمً هرا العدد )
 
( بدشا

مدخل  ؤلادازة باإلاظئىليتحىدة البدث العلمي، وعائف ألاها لدي الطفل اإلاىهىب والخجىل، ومخىىعت جضمىذ: 

ــا، الشساكت اإلاجخمعيت، لخطىيس ئدازة مإطظاث الخعليم الجامعي آلياث الخلىيم الراحي ، الخعلم اإلاىغم ذاجي 

 ، جىميت الركاء السوحي، معاًير يبالخدصيل ألاكادًم ؤلاخباط و دافعيت ؤلاهجاش وعالكتهما، والاعخماد ألاكادًمي
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، الخفكير اإلاىغىمي والراث ؤلابداعيت، البدىر الاحسائيت )بدىر الفعل(، وجىميت اعخماد اإلاكخباث ألاكادًميت

 اإلاهازاث اللغىيت لدي الطالب ... وغيرها مً اإلاىضىعاث البدشيت اإلاخميزة . 

ا  جلتاإلاهيئت جدسيس وفي نهاًت كلمتي أود أن أشير ئلي أن  ا كبير  علم كساءها أنها ال جصال جىلي اهخمام 
ُ
التربىيت ح

ا منها لدزاطتها  وعىاًت فائلت ودكيلت لكل ما ًِسُدها مً مالخغاث أو حعليلاث، وجلدم الشكس عليها. وذلك طعي 

 والاطخفادة منها فيما ًدلم جطىز اإلاجلت وجلدمها.

أجمني مً هللا الخىفيم والظداد، والىجاح للمجلت التربىيت و  وفلىا هللا إلاا فيه السقّي في العلم والاهخفاع به.

 ولكليت التربيت حامعت طىهاج، كما أجمني إلاصسها الحبيبت دوام الخلدم والاشدهاز والسقي.

 وعلي اهلل قصد السبيل

 حترير اجمللةعميد الكلية ورئيس 

 أ.د/ خالد عبد اللطيف حممد عمران
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  يوتايا احمل

 

 حةالصف املاضاع االسم م

 د/ غادة عبدالسخيم على  .6

 الركاء السوحي وعالكخه بالطمأهيىت الىفظيت

والفاعليت الراجيت في ألاداء اإلاىطيلي لدي  

 طالب الجامعت 

636- 703 

 علي صالح عبد اإلادظً خظًد/   .2

كمىبئاث  الخداع العلمي والشلت بالىفع 

 للطلبت اإلاخفىكين  بالخدصيل ألاكادًمي

 بكليت التربيت حامعت أطيىط     

705-747 

 علياء عمس كامل فسجد/   .3

 زلافت الحىاز في الجامعاث الظعىدًت

في حامعت ألامير   زؤيت أعضاء هيئت الخدزيع

 ططام بً عبد العصيص

749-786 

4.  
  أ.م.د. مدسم ًديى مدمد مدمد عفيفي

 

 فاعليت همىذج جدزيس ي ملترح كائم على

 جصىيبالبىائيت الاحخماعيت في  الىغسيت

البدًلت في علم الفلك وجىميت  الخصىزاث

الاججاه هدى العمل الجماعي لدي جالمير 

  اإلاسخلت الابخدائيت 

787-843 

5.  

 مخـــخاز  مدمىد  أ.د/ عبد الساشق 

 أ.د/ أخمــد   مدمـد  علي  زشـــىان

 مدمد صالح طيد مدمد

 

 اإلاــدعــىم اليــد اإلافكــسة هـمـىذج اطخخدام أزس

 الكخابت أخطاء عالج اإلاـساحـعــت في بعـمليـــت

 الابخدائي الظادض الصف جالمير لدي

845-875 

6.  
  / هاًـــــــــف بــً عابـــــد الــــصازعأ.د

 الباخشت/ مىـــــــال مدمــــــد اليـــافعــــي

ماث الخىخد  ِ
ّ
مي ومعل ِ

ّ
 مدي جطبيم معل

على البراهين في بسامج  للممازطاث اإلابييت

 بمدافغت حدةالخىخد 

877-930 

 منى بيذ خظً ألاطمسد /   .7
بجامعت أم دازيت الحىكمت ؤلا دزحت ممازطت 

  "دزاطت ميداهيت"اللسي 
936-982 
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 يوتايا احملتابع 

 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 هجالء ًىطف ًىطف خىاض  /دأ.م.  .8

جلىيم مهازاث الفهم اللسائي في 

البرهامج اللسائي لكخاب اللغت 

العسبيت بالصف ألاول  الشاهىي 

الخجازي على ضىء اإلاعاًير الدوليت 

 PIRLSللخىىز اللسائي 

983-6068 

 مظخىز الحازسي. بيذ هالتالباخشت/   .9

كائم على اللاعدة فعاليت بسهامج جدزيبي 

لروي الىىزاهيت في جدظين الىطم 

 اضطساباث الىطم

6069-6085 

 طلعذ مدمد مدمد أبىعىفد/   .01
وعالكتها بأطاليب  جىحهاث أهداف ؤلاهجاش 

لدي  طيلفسمان -الخعلم وفم همىذج فيلدز

 طالب الدبلىم اإلاهىيت بكليت التربيت بظىهاج

6087-6679 


