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 كلمة

 أ.د/ خالد عبد اللطيف حممد عمران

 عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة
 

عّد البدىر
ُ
م، خيث ال جلخصس فائدة البدىر  العلميت ح

ّ
 للمعسفت وحظهيل عملّيت الخعل

ً
 ُمهّمت

ً
أداة

 ،
ً
فيد الدازطين لها أًضا

ُ
ما ج

ّ
يعد البدث العلمي السكيزة ألاطاطيت و  العلمّيت على الباخث هفظه، إه

البدث العلمي أخد أبسش و العخماد وجصييف الجامعاث كمؤطظاث مىخجت وأخد مؤشساث الجىدة بها. 

الخعليم الجامعي ومهمت أطاطيت مً مهام الجامعاث اليىم، والتي مً خاللها جصيد مً ازجباظها طماث 

 . التي جىاحه مؤطظاجه اإلاخخلفت اإلاشكالثبدسكت اإلاجخمع وجلدم الحلىل اإلاىاطبت للكثير مً 

فهم الىاكع اإلاديغ، والعىامل البيئيت اإلاؤزسة على بمداولت هخم البدىر الاحخماعيت كما ت

 بداحت شإشبا  خاحاتهم الفسدًت والاحخماعيت، وعليه جخدظً اإلا
ً
 اإلاجخمعاث دائما

ّ
جخمعاث، خيث إن

، مً خالل الاكدشاف والخجسيب
ً
 ومظخلبال

ً
 .ظسق الحياة، والحفاػ عليها خاضسا

م، وكاهذ في 6891مً هرا اإلاىعلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاول منها في عام 

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

وجخمظك مىر البداًت بأعساف حعني بيشس البدىر العلميت اإلاخميزة في مجال التربيت وعلم الىفع، 

مجال العلىم  في العلميوالخدكيم واليشس، وتهدف اإلاجلت الى جعىيس البدث  العلميوجلاليد البدث 

عاإلاىا اإلاعاصس، وجلدًم  فيلتربىيت، وجكىيً كاعدة علميت زاسخت جدىاول اإلاشكالث التربىيت اإلالحت ا

مً أحل الخلدم  العسبيإًجاد الحلىل لها، وذلك للنهىض بمصسها العصيصة ووظىىا  في لإلطهاماإلالترخاث 

 والاشدهاز والحياة ألافضل.

ي حميع بلدان العالم ليشس إهخاحهم العلمي فـي تهدف اإلاجلت إلى إجاخت الفسصت للباخثين فـكما 

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

مجمىعت مخميزة مً البدىر الىصفيت والخجسيبيت  –( 96عدد ) –ويخضمً هرا العدد 

ا، مىشعت علي حصئ52الخعبيليت جصل إلي )
ً
يين، وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاول اإلاىضىعاث ( بدث

فعاليت همىذج كائم على ، ( في اإلاجخمع اإلاصسي COVID-19اإلاشكالث الىفظيت لجائدت كىزوها )آلاجيت: 

أوظىت الخعلم لخىميت جدصيل اإلاهازاث الفىيت والحياجيت وألاداء اإلاهازي الفني لدي ظالباث الفسكت 

ؤلاهجاش ؤلالكترووي على جىميت مهازاث الخفكير ؤلابداعي وجصميم  فاعليت ملف، الثالثت شعبت ظفىلت

وخدة ملترخت في "هؽسياث وشأة الكىن" لخىميت فهم العالكت بين العلم / ألاشياء في ؼل حائدت كىزوها

عاداث العلل اإلاىبئت بفاعليت الراث ، والدًً ومهازة الجدل العلمي لدي جالمير اإلاسخلت ؤلاعدادًت

فعاليت بعض ؤلاطتراجيجياث اللائمت على هؽسيت ، لخىافم ألاكادًمي لدي ظالب كليت التربيتؤلابداعيت وا

اطخخدام ، العبء اإلاعسفى فى جىميت مهازاث الخفكير اإلاىخج والخىؽيم الراحى فى العلىم باإلاسخلت ؤلاعدادًت



 -ب -

ىمي وجىميت جلدًس إطتراجيجيت الخعاكد في جدزيع ألاشغال الفىيت شإكظاب بعض مهازاث الخفكير اإلاىؽ

ؤلاطهام اليظبي لكل مً بيئت الخعلم ؤلابداعيت وطماث شخصيت ، الراث لخالمير اإلاسخلت ؤلاعدادًت

ىِم ِباطِخخَداِم ، بالصكاشيم STEMاإلاعلم في الخيبؤ بالخعلم ؤلابداعي لدي ظلبت مدزطت 
ُ
 جدزيِع الُعل

ُ
ت اِعِليَّ

َ
ف

ِمَيِت 
ْ
ى
َ
رِفيهِّيِ في ج

َّ
ُيِم الت

ّ
َعل

َّ
ِت  الخ اِجيَّ

َّ
اَءِة الر

َ
ف

َ
ْهِم الَعِميِم َوالك

َ
ا الف  َطْمِعيًّ

َ
َعاِكين

ُ
ًِ اإلا اِم

َّ
ِ الث

ّ
ف الِميِر الصَّ

َ
َدي ج

َ
، ل

جصىز ملترح كائم على فلظفت الخعليم مً بعد في جىؼيف اإلاىصاث الخعليميت السكميت لخدليم أهداف 

فاعليت اطخخدام اطتراجيجيت ، شهسالعمليت الخعليميت مً وحهت هؽس أعضاء هيئت الخدزيع بجامعت ألا 

الخعلم الخعاووي في جدزيع أدواث وماكيىاث الحياكت على الخدصيل اإلاعسفي وجىميت مهازاث جلىيت 

الخىميت اإلاهىيت للمعلمين فى ، و الحابكاث اإلانزللت لدي ظالباث الاكخصاد اإلانزلي بكليت التربيت الىىعيت

 ألامسيكيت واطتراليا وإمكان ؤلافادة منها فى مصس ضىء مجخمعاث اإلامازطت بالىالًاث اإلاخددة

Programme proposé basé sur l’infographie éducative pour traiter les erreurs 

grammaticales communes en Français  auprès des élèves du cycle primaire aux 

écoles des langues en Egypte   

جصىز ملترح الطدثماز بيىما جضمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللضاًا آلاجيت: 

بسهامج كائم علي ، فى ؼل الخدىل العاإلاى هدى اكخصاد اإلاعسفت زأض اإلاال الفكسي فى الجامعاث اإلاصسيت

لعالب اإلادازض ( لخىميت اإلاهازاث اإلاداطبيت والكفاءة الراجيت Q R Codeزمىش الاطخجابت الظسيعت )

جىؼيف همغ إدازة اإلاعسفت ، الفىيت اإلاخلدمت الخجازيت ذوي الظعاث العلليت اإلاخخلفت  وكياض فاعليخه

لدي أعضاء هيئت الخدزيع  في بيئت جدزيب افتراضيت وأزسه على جىميت مهازاث إهخاج اإلادخىي السكمي

الجامعاث ألاطتراليت والجامعاث الخدماث والدظهيالث اإلالدمت للعالب الدوليين في ، والسضا عنها

اليشاط العلمي للمسأة الظعىدًت في عهد خادم الحسمين الشسيفين اإلالك ، الظعىدًت: دزاطت ملازهت

فاعليت بسهامج جدزيبى ملترح إلاعلمى الدزاطاث الاحخماعيت كائم ، -خفؽه هللا-طلمان بً عبد العصيص 

لخىميت مهازاث إدازة  PDCAىذج جدظين ألاداء وهم SWOTعلى الخكامل بين أداة الخدليل السباعى 

جأزير الخفاعل بين مظخىي العمىح وجدمل الغمىض ، اإلاعسفت اإلاهىيت واللدزة على الخأمل الراحى اإلانهى

ؤلاطهام ، لدي العالب السيادي في فاعليت الراث الابداعيت مً وحهت هؽس ظلبت كليت التربيت بالسطخاق

يت وبعض اإلاخغيراث الدًمىغسافيت في الخيبؤ بالخمييز البصسي لألظفال اليظبي لكل مً الراكسة البصس 

مفهىم الحسيت الشخصيت لدي ظالباث حامعت أم اللسي في ضىء اإلاخغيراث ، الصم وضعاف الظمع

إطهام اإلادزطت الثاهىيت العامت بمدافؽت ، و  -دزاطت ميداهيت مً مىؽىز التربيت ؤلاطالميت، اإلاعاصسة

 ، اإلاهازاث الحياجيت العامت لدي ظالبها مً وحهت هؽس العالب واإلاعلمين الغسبيت في جىميت

Predictors of Obsessive – Compulsive Disorder in clinical and non- clinical 

samples: A Meta – Analysis 

The impact of Flipped Classroom Strategy of Teaching Mathematics on 

Students’ Achievements at Umm Al-Qura University 
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علم كساءها أنها ال جصال جىلي اإلاهيئت جدسيس وفي نهاًت كلمتي أود أن أشير إلي أن 
ُ
جلت التربىيت ح

اهخماًما كبيًرا وعىاًت فائلت ودكيلت لكل ما ًِسُدها مً مالخؽاث أو حعليلاث، وجلدم الشكس عليها. وذلك 

 ها فيما ًدلم جعىز اإلاجلت وجلدمها.طعًيا منها لدزاطتها والاطخفادة من

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

 التربىيت 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

 الصفحة املاضاع االسم م

 عبد الىاصس الظيد عامسأ.د/   .1
-COVID) زوهاى الىفظيت لجائدت ك اإلاشكالث

 في اإلاجخمع اإلاصسي  (19
6 - 65 

2.  
 أ .د / زباح زمصي الضبع

  د / زشا مصعفى الظيد مصعفى الحىفي

مدخل  الشساكت البيييت لإلشساف العلمي

 بالجامعاث اإلاصسيت لخجىيد الدزاطاث العليا
61-52 

3.  
   نهلت عبد الغنى العجمى د/

 /عبير زاغب الاجسبى د

جىميت على فاعليت ملف ؤلاهجاش ؤلالكترووي 

في ؼل  الخفكير ؤلابداعي وجصميم ألاشياء هازاثم

 حائدت كىزوها

55-661 

4.   ًاطس طيد خظً مهدي  د/

 لخىميت" الكىن  وشأة هؽسياث" في ملترخت وخدة

 ومهازة الجدل والدًً العلم بين العالكت فهم

ؤلاعدادًت اإلاسخلت جالمير لدي العلمي  

665-652 

 طالي هبيل ععا د/  .5
عاداث العلل اإلاىبئت بفاعليت الراث ؤلابداعيت 

 والخىافم ألاكادًمي لدي ظالب كليت التربيت
655-551 

 تهاوى مدمد طليمان د/  .6

فعاليت بعض ؤلاطتراجيجياث اللائمت على 

هؽسيت العبء اإلاعسفى فى جىميت مهازاث الخفكير 

اإلاىخج والخىؽيم الراحى فى العلىم باإلاسخلت 

 ؤلاعدادًت

555-111 

 أخمد أمىيه مدمد إبساهيم د/  .7

الخعاكد في جدزيع  اطخخدام إطتراجيجيت

ألاشغال الفىيت شإكظاب بعض مهازاث الخفكير 

اإلاىؽىمي وجىميت جلدًس الراث لخالمير اإلاسخلت 

 ؤلاعدادًت

112-158 

 إًىاض مدمد صفىث خسيبه د/  .8

ؤلاطهام اليظبي لكل مً بيئت الخعلم ؤلابداعيت 

وطماث شخصيت اإلاعلم في الخيبؤ بالخعلم 

 بالصكاشيم STEMؤلابداعي لدي ظلبت مدزطت 
196-446 

 زمضان عصام الظيد مدمىدُ  /د  .9

اِعِليَّ 
َ
 ف

ُ
ىِم  جدزيِع  ت

ُ
  الُعل

ّ
َعل

َّ
 ِم يُ ِباطِخخَداِم الخ

رِفيهِيِّ 
َّ
ِمَيِت  الت

ْ
ى
َ
ْهِم  في ج

َ
اَءةِ وَ  الَعِميِم  الف

َ
ف

َ
 الك

ِت  اِجيَّ
َّ
الِميِر  الر

َ
َدي ج

َ
ًِ  ل اِم

َّ
ِ الث

ّ
ف   الصَّ

َ
َعاِكين

ُ
اإلا

ا  َطْمِعيًّ

441-204 
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يوتايا احملتابع   

 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 إهجى ظلعذ هصيف ميخائيل د/  .11

الخىميت اإلاهىيت للمعلمين فى ضىء مجخمعاث 

اإلامازطت بالىالًاث اإلاخددة ألامسيكيت واطتراليا 

 وإمكان ؤلافادة منها فى مصس
202-104 

 هالت عثمان العلمي /د  .11

 في الخعاووي اطخخدام اطتراجيجيت الخعلم فاعليت

جدزيع أدواث وماكيىاث الحياكت على الخدصيل 

 جلىيت الحابكاث اإلانزللت مهازاث اإلاعسفي وجىميت

 التربيت اإلانزلي بكليت الاكخصاد ظالباث لدي

 الىىعيت

102-111 

12.  

 د/ مها مدمد أخمد مدمد عبد اللادز

 د / هشام أهىز مدمد خليفت

ملترح كائم على فلظفت الخعليم مً بعد  جصىز 

في جىؼيف اإلاىصاث الخعليميت السكميت لخدليم 

أهداف العمليت الخعليميت مً وحهت هؽس أعضاء 

 هيئت الخدزيع بجامعت ألاشهس

562-  115  

13.  Mahmoud Ezz El-Arab  

Programme proposé basé sur 

l’infographie éducative pour traiter 

les erreurs grammaticales 

communes en Français  auprès des 

élèves du cycle primaire aux écoles 

des langues en Egypte 
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