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السبط بين الىطائل وؤلامياهاث ًلىم على  البدث العلمي عبازة عً هظام مخيامل وهادف،

اإلاخاخت مً أحل الىصٌى ئلى غاًاث مسطىمت ومشسوعت جخمدىز خٌى خاحاث ؤلاوظان ومشىالجه 

والبدث التربىي هى أخد فسوع البدث العلمي وهى دزاطت دكيلت مظبىطت  .ًه.وفسص الخلدم لألمام

وأصىلها باخخالف طبيعت اإلاشيلت  تهدف ئلى جىطيذ مشيلت جسبىيت أو حعليميت أو خلها، وجخخلف طسكها

 .وظسوفها

لت بالعمليت التربىيت، وذلً مً خالٌ: 
ّ
والبدث التربىّي يهخم بجىاهب البدث العلمّي اإلاخعل

حعسيف اإلاشيلت أو الظاهسة التربىّيت التي جدخاج للدزاطت، والخدليل. وطع الفسطّياث، والخطط 

التي حظاعد على خل جلً الظاهسة والخسوج بالىخائج. جىفير الخطت العلمّيت في خل اإلاشيلت العلميت 

اإلادّددة. جدويً الىخائج التي جىّصل ئليها الباخث مً خالٌ دزاطخه. جطبيم الىخائج بشيل َعَمِلي في 

 جدظين، وجطىيس العملّيت التربىيت.

م، وواهذ في 6891دز العدد ألاٌو منها في عام مً هرا اإلاىطلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي ص

البداًت جصدز طىىًيا ، زم أصبدذ هصف طىىيت، زم زبع طىىيت، وهي آلان جصدز شهسيت، وهي مجلت 

حعني بيشس البدىر العلميت اإلاخميزة في مجاٌ التربيت وعلم الىفع، وجخمظً مىر البداًت بأعساف 

تهدف اإلاجلت الى جطىيس البدث العلمي في مجاٌ العلىم وجلاليد البدث العلمي والخدىيم واليشس، و 

التربىيت، وجىىيً كاعدة علميت زاسخت جدىاٌو اإلاشىالث التربىيت اإلالحت في عاإلاىا اإلاعاصس، وجلدًم 

اإلالترخاث لإلطهام في ئًجاد الحلٌى لها، وذلً للنهىض بمصسها العصيصة ووطىىا العسبي مً أحل الخلدم 

 فظل .والاشدهاز والحياة ألا 

هما تهدف اإلاجلت ئلى ئجاخت الفسصت للباخثين فـي حميع بلدان العالم ليشس ئهخاحهم العلمي فـي 

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

لخجسيبيت مجمىعت مخميزة مً البدىر الىصفيت وا –( 98عدد ) –ويخظمً هرا العدد 

ا، مىشعت علي مىشعت علي حصئيين، وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاٌو 22الخطبيليت جصل ئلي )
ً
( بدث

زؤي مظخلبليت، هفاًاث  -اإلاىطىعاث آلاجيت: زىزة اإلاىاهج الخعليميت إلاىاهبت الثىزة الصىاعيت السابعت
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في الىالًاث اإلاخددة  STEMمدًسي مدازض اإلاخفىكين في العلىم والخىىىلىحيا والهىدطت والسياطياث 

ألامسيىيت وئميان ؤلافادة منها في مصس، فاعليت بسهامج كائم علي مخطلباث التربيت اإلاهىيت لخىميت اإلاهازاث 

 باإلاسخلت 
ً
العمليت والاججاه هدى العمل اليدوي فى الدزاطاث الاحخماعيت لدي الخالمير اإلاعاكين علليا

لطالب اإلادازض الثاهىيت الفىيت الصىاعيت بمصس على طىء  الابخدائيت، مهازاث طىق العمل الالشمت

الثىزة الصىاعيت السابعت ومخطلباث جىميتها، فاعليت بسهامج ملترح كائم علي الحىاز في اللسآن الىسيم  

لخىميت مهازاث الخددر لدي طالباث اإلاسخلت الثاهىيت، دزحت ممازطت الخىمس ؤلالىترووي عبر مىاكع 

والخعسض له لدي طالب اإلاسخلت الثاهىيت في مداض مدًىت جبىن باإلاملىت العسبيت  الخىاصل الاحخماعي

الظعىدًت، الاخخياحاث الخدزيبيت إلاعلمي اإلاسخلت ألاطاطيت الدهيا في اإلادافظاث الشماليت الفلظطيييت، 

طالب  أزس  جىظيف الظبىزة الخفاعليت في جىميت مهازاث اطخخدام أحهصة العسض وبلاء أزس  الخعلم لدي

الفسكت الثاهيت بشعبت جىىىلىحيا الخعليم بيليت التربيت حامعت ألاشهس واججاهاتهم هدىها، جطىيس طياطت 

خىافص اإلاعلمين في اإلاملىت العسبيت الظعىدًت على طىء خبرحي فىلىدا وطىغافىزه وآزاء بعع الخبراء: 

ت هدى الخخصص مً وحهت دزاطت مظخلبليت، اججاهاث طلبت جخصص معلم صف في الجامعاث ألازدهي

 هظسهم

   The Effectiveness of Using  Multiple Intelligences Supported Project 

Based Learning and Participatory Learning  in  Developing Prospective 

Teachers' EFL Receptive Skills and English Language Learning Satisfaction 

الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللظاًا آلاجيت: فعاليت بسهامج ئزشادي  بيىما جظمً الجصء

ئلىترووي كائم على الخعاطف مع الراث في خفع مظخىي الللم مخعدد ألاْوحه للحجس اإلانزلي أزىاء 

لدي طالب الجامعت، أزس اطخخدام اطتراجيجيت اإلاىاظسة في جىميت بعع  Covid-19حائدت هىزوها 

وؤلاكىاع في مادة اللغت العسبيت لدي طالب الصف الثاوي زاهىي، واكع اإلاهازاث واإلاعازف  مهازاث الحىاز 

في بسهامج صفىف اإلاىهىبين بمدازض الهيئت اإلالىيت بييبع وحاشان لدي عيىت مً الىىادز الخعليميت في 

صعىباث  طىء بعع اإلاعاًير العاإلايت، جصىز ملترح لسفع حىدة عملياث الخلييم والدشخيص في بسامج

الخعلم، الرواء السوحي وألامً الىفس ي وكلم اإلاىث لدي طالب الجامعت في ظل حائدت هىزوها: دزاطت 

جيبإيت، صىاعت الىعي عبرشبياث الخىاصل ؤلاحخماعي في طياق الصمً ؤلاعالمى ) اإلايدًاجييي ( دزاطت 
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اطخخدام  الصىحي والاطديعاب اللسائي والطالكت الشفىيت لدي جالمير الصف الثالث الابخدائي، فعاليت

دوزة الخغرًت الساحعت الخىىيييت اإلاصاخبت للخلىيم مً أحل الخعلم في جدزيع ملسز الخفىير العلمي 

 لطالب وليت العالج الطبيعي في جىميت الفهم العميم ومهازاث الخىظيم الراحي لديهم.
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The challenges of online learning for teachers of children with 

intellectual disability in the COVID19 pandemic: qualitative method , The 

Impact of Learning Platforms on Fostering Listening Comprehension 

among Saudi High School Students 

وفي نهاًت ولمتي أكدم التهىئت والشىس ليل مً أ.د/ أخمد عصيص عبد اإلاىعم زئيع الجامعت، وأ.د/ 

د طليمان هائب زئيع الجامعت لشئىن الدزاطاث العليا والبدىر، والظادة هيئت جدسيس أخمد مدم

اإلاجلت، والظادة مدىمي اإلاجلت والهيئت الاطدشازيت لها، والباخثين، ووخدة اليشس العلمي باليليت، وول 

جلت اللائمين علي شئىن اإلاجلت التربىيت، وول ميظىبي وليت التربيت حامعت طىهاج علي خصٌى اإلا

التربىيت للعام الثاوي علي الخىالي علي اإلاسهص ألاٌو في جلييم اإلاجلع ألاعلى للجامعاث  للمجالث التربىيت 

. 

علم كساءها أنها ال جصاٌ جىلي اهخماًما هبيًرا  
ُ
وأود أن أشير ئلي أن هيئت جدسيس اإلاجلت التربىيت ح

اث، وجلدم الشىس عليها. وذلً طعًيا منها وعىاًت فائلت ودكيلت ليل ما ًِسُدها مً مالخظاث أو حعليل

 لدزاطتها والاطخفادة منها فيما ًدلم جطىز اإلاجلت وجلدمها.

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

 م الخلدم والاشدهاز والسقي.التربىيت وليليت التربيت حامعت طىهاج، هما أجمني إلاصسها الحبيبت دوا

 وعلي اهلل قصد السبيل
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