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لى اإلافلم ألاٌو والصالة والظالم ـلى اإلابفىر زخمت للفاإلاين  زب الفاإلاين،الحمد هلل  آله هبيىا مدمد ـو

 .... وبفد ،،، صحبه أحمفينو 

اا للبدث الفلمي وجعبيلاجه الخىىىلىحيت دوز   ا وهبير  ليه ًمىً ، ىز وزفاهيت اإلاجخمفاثفي جع مهم  ـو

ا لخلدم الدٌو وهمىها الاحخماعي والاكخصادي والصىاعي، فالدٌو التي اـخباز ئحساء البدىر الفلميت ملياط  

نها جدبىأ الصدازة في مجاالث ـدًدة، بل كد حظيعس ـلى أ شًجخعغ لخعبيلاث مخسحاث البدث الفلمي، ال 

 .مجسياث ألامىز الفاإلايت

فّد هما 
ُ
م، خيث ال جلخصس فائدة البدىر  الفلميت البدىر ح

ّ
 للمفسفت وحظهيل ـملّيت الخفل

 
 ُمهّمت

 
أداة

 ،
 
فيد الدازطين لها أًضا

ُ
ما ج

ّ
خماد و  الفلمّيت ـلى الباخث هفظه، ئه يفد البدث الفلمي السهيزة ألاطاطيت اـل

ي أخد أبسش طماث الخفليم البدث الفلمو وجصييف الجامفاث همإطظاث مىخجت وأخد مإشساث الجىدة بها. 

الجامعي ومهمت أطاطيت مً مهام الجامفاث اليىم، والتي مً خاللها جصيد مً ازجباظها بدسهت اإلاجخمق وجلدم 

 . التي جىاحه مإطظاجه اإلاخخلفت اإلاشىالثالحلٌى اإلاىاطبت للىثير مً 

ت اإلاإزسة ـلى اإلاجخمفاث، فهم الىاكق اإلاديغ، والفىامل البيئيبمداولت هخم البدىر الاحخماـيت هما ت

ليه جخدظً ظسق الحياة، والحفاػ   بداحت إلشباؿ خاحاتهم الفسدًت والاحخماـيت، ـو
 
 اإلاجخمفاث دائما

ّ
خيث ئن

، مً خالٌ الاهدشاف والخجسيب
 
 ومظخلبال

 
 .ـليها خاضسا

واهذ في البداًت م، و 6891مً هرا اإلاىعلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز الفدد ألاٌو منها في ـام 

ا ، زم أصبدذ هصف طىىيت، زم زبق طىىيت، وهي آلان جصدز شهسيت، وهي مجلت حفني بيشس البدىر  جصدز طىىي 

لم الىفع،  والخدىيم  الفلميوجخمظً مىر البداًت بأـساف وجلاليد البدث الفلميت اإلاخميزة في مجاٌ التربيت ـو

مجاٌ الفلىم التربىيت، وجىىيً كاـدة ـلميت زاسخت جدىاٌو  في الفلميواليشس، وتهدف اإلاجلت الى جعىيس البدث 

ئًجاد الحلٌى لها، وذلً للنهىض  في لإلطهامـاإلاىا اإلافاصس، وجلدًم اإلالترخاث  فياإلاشىالث التربىيت اإلالحت 

 مً أحل الخلدم والاشدهاز والحياة ألافضل . الفسبيبمصسها الفصيصة ووظىىا 

لفسصت للباخثين فـي حميق بلدان الفالم ليشس ئهخاحهم الفلمي فـي مجاٌ تهدف اإلاجلت ئلى ئجاخت اهما 

 .الفلىم التربىيت؛ الري ًخىفس فيه ألاصالت والجدة، وأخالكياث البدث الفلمي، واإلاىهجيت الفلميت

اث مخميزة 22ويخضمً هرا الفدد ) ، مىشـت ـلي حصئيين، وكد جىاولذ جلً البدىر مىضـى
 
( بدثا

، ومخىىـت جضمىذ:  مدخل  ؤلادازة باإلاظئىليتحىدة البدث الفلمي، وؼائف ألاها لدي العفل اإلاىهىب والخجٌى

ــا، الشساهت اإلاجخمفيت، لخعىيس ئدازة مإطظاث الخفليم الجامعي آلياث الخلىيم الراحي ، الخفلم اإلاىؽم ذاجي 

خماد ألاوادًمي الكتهما، والـا  ، جىميت الرواء السوحي، مفاًير يبالخدصيل ألاوادًم ؤلاخباط و داففيت ؤلاهجاش ـو
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، الخفىير اإلاىؽىمي والراث ؤلابداـيت، البدىر الاحسائيت )بدىر الففل(، وجىميت اـخماد اإلاىخباث ألاوادًميت

اث البدثيت اإلاخميزة .   اإلاهازاث اللغىيت لدي العالب ... وغيرها مً اإلاىضـى

ا  جلتاإلاهيئت جدسيس وفي نهاًت ولمتي أود أن أشير ئلي أن  ا هبير  فلم كساءها أنها ال جصاٌ جىلي اهخمام 
ُ
التربىيت ح

ا منها لدزاطتها  ىاًت فائلت ودكيلت ليل ما ًِسُدها مً مالخؽاث أو حفليلاث، وجلدم الشىس ـليها. وذلً طفي  ـو

 والاطخفادة منها فيما ًدلم جعىز اإلاجلت وجلدمها.

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

 وليليت التربيت حامفت طىهاج، هما 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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