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التربىي هى ؤخد فسوع البدث العلمي وهى دزاطت دكيلت مضبىظت تهدف بلى جىضيذ  لبدثا

 .مشكلت جسبىيت ؤو حعليميت ؤو خلها، وجخخلف ظسكها وؤصىلها باخخالف ظبيعت اإلاشكلت وظسوفها

ؤهماط البدىر التربىيت وجدىىع وفم معاًير معيىت، بذ جخمثل في بدىر جسبىيت وفم  جخعددو 

الهدف وبدىر جسبىيت وفم اإلاىهج وبدىر جسبىيت وفم غسض الباخث وبدىر جسبىيت وفم الصمً وبدىر 

 جسبىيت وفم عدد اإلاداخل وبدىر جسبىيت وفم عدد اللائمين بها.

م، وكاهذ في 6891ربىيت التي صدز العدد ألاول منها في عام ومً هرا اإلاىعلم جم بوشاء اإلاجلت الت

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

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

مجال العلىم  في العلمييم واليشس، وتهدف اإلاجلت الى جعىيس البدث والخدك العلميوجلاليد البدث 

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

مً ؤحل الخلدم  العسبيبًجاد الحلىل لها، وذلك للنهىض بمصسها العصيصة ووظىىا  في لإلطهاماإلالترخاث 

 از والحياة ألافضل .والاشده

تهدف اإلاجلت بلى بجاخت الفسصت للباخثين فـي حميع بلدان العالم ليشس بهخاحهم العلمي فـي كما 

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

ر الىصفيت والخجسيبيت مجمىعت مخميزة مً البدى  –( 98عدد ) –ويخضمً هرا العدد 

ا، مىشعت علي حصؤًً، وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاول اإلاىضىعاث آلاجيت: 42الخعبيليت جصل بلي )
ً
( بدث

جإزير الخباعد ، وبشكالياث الخعليم عً بعد: جددًاث ومخعلباث "Covid 19" ؤشمت حائدت  كىزوها 

)دزاطت  ؤزىاء ؤشمت فيروض كىزوها اإلاظخجدالاحخماعي على حىاهب العمليت الخعليميت بكلياث التربيت 

جصىز ملترح إلاىاهج الدزاطاث الاحخماعيت باإلاسخلت ؤلاعدادًت ، ميداهيت بكليت التربيت حامعت طىهاج(

الخفاعل بين همغ الىاكع اإلاعصش )عالمت ، في ضىء مخعلباث الخىحه هدى اكخصاد اإلاعسفت اإلاهىيت 

مظخىي اللدزة على جدمل الغمىض و ؤزسهما على كفاءة  الصىزة / عالمت الاطخجابت الظسيعت ( و 

جصىز ملترح إلعداد العالب الباخث  ، الخعلم و جىميت الخفكير الخخيلى لدي ظالب جكىىلىحيا الخعليم

وخدة ، بالجامعاث اإلاصسيت في ضىء الخبراث اإلاعاصسة للجامعاث البدثيت في بعض الدول اإلاخلدمت

اإلاسخلت  اإلاعسفي والليم العلميت لدي ظالب زسها في جىميت الخدصيلملترخت في كيمياء الفيمخى  وؤ

اطخخدام ، "دزاطت ازىىحسافيت" زئيت ؤعضاء هيئت الخدزيع إلاخعلباث التربيت ؤلابداعيت، الثاهىيت

البرمجت اللغىيت العصبيت في جدزيع علم الىفع لخىميت الكفاءة الراجيت وخفض الاغتراب الىفس ي لدي 
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 باإلاسخلت الثاهىيتالعالب اإلاعاكي
ً
اضعساب الىعي بالجظد كماشس للمهازاث الحياجيت لدي ، ن بصسيا

ؤلاطهام اليظبي للمسوهت اإلاعسفيت واإلاعخلداث اإلاعسفيت في الخيبا باألداء ، ألاظفال ذوي مخالشمت داون 

يم الاطدثماز في  بىاء مجخمعاث الخعلم وخىكمت الىفلاث بالخعل، وألاكادًمي لدي ظالب الجامعت

 .الفاعليت-زئيت جيبايت في ضىء مدخل جدليل الكلفت  الجامعي اإلاصسي 
Using an Artificial Intelligence Based Program to Enhance Primary Stage 

Pupils' EFL Listening Skills 

الابتزاش ألاكادًمي: ؤخد بيىما جضمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللضاًا آلاجيت: 

دوز ، " Jeffrey Beall's blogصىز الفظاد فى اليشس العلمي: " خالت اإلادون اإلافترض حيفسي بيل 

السشاكت اإلاعسفيت في الاطخجابت للخغرًت اإلاسجدة العكظيت ؤزىاء مهام اجخاذ اللساز الدًىامي لدي 

، جصىز ملترح لخدليم اإلايزة الخىافظيت لجامعت ألاشهس فى ضىء مفهىم اليلظت الاطتراجيجيت، اإلاعلمين

، مفاهيم العصس السكمي في كخب الحاطب وجلىيت اإلاعلىماث للمسخلت اإلاخىطعت: دزاطت جدليليت

واطخعدادهم  STEMممازطاث الاطخلصاء العلمي ألاصيل لدي ظالب الدبلىم اإلانهي في ضىء مدخل 

كأليت اطتراجيجيت لخدليم اإلايزة الخىافظيت  بدازة الركاء الخىافس ي، لها مظخلبليا في دزوض العلىملخعبي

  جدويل الخعليم الجامعى، (covid 19)اإلاظخدامت بالجامعاث اإلاصسيت ومىاحهت جددًاث فيروض كىزوها 

 لخلبيت الىظائف اإلاخىكعت لظىق العمل
ً

م على اللساءة اإلاكثفت فاعليت بسهامج كائ، ملترح" "جصىز  مدخال

بيئت حعلم ، لخىميت مهازاث الكخابت ؤلاكىاعيت وخفض كلم الكخابت لدي جالمير اإلاسخلت ؤلاعدادًت

بلكتروهيت كائمت على كفاًاث الاكخصاد اإلاعسفي لخىميت مهازاث اللسن الحادي والعشسيً لدي العالب 

بسهامج بزشادي معسفى طلىكى لخخفيف فعاليت ،معلمي العلىم شعبت التربيت الخاصت )بعاكت علليت(

فاعليت ، و (68-الضغغ الىفس ي ألمهاث الخالمير ذوي ؤلاعاكت الظمعيت في ظل حائدت كىزوها )كىفيد 

بسهامج كائم على اللصت ؤلالكتروهيت مدعىما بالخسائغ الرهىيت لخىميت مهازاث الخعبير الكخابي ؤلابداعي 

 .ائيتواإلايل هدىه لدي جالمير اإلاسخلت الابخد
"L'impact de l'écriture collaborative sur le développement de quelques 

compétences rédactionnelles argumentatives et du sentiment d'efficacité personnelle 

chez les élèves du cycle préparatoire 

علم كساءها ؤنها  ا جصال جىلي اإلاهيئت جدسيس وفي نهاًت كلمتي ؤود ؤن ؤشير بلي ؤن 
ع
جلت التربىيت ح

ها مً مالخظاث ؤو حعليلاث، وجلدم الشكس عليها. وذلك  اهخماًما كبيًرا وعىاًت فائلت ودكيلت لكل ما ًِسدع

 طعًيا منها لدزاطتها والاطخفادة منها فيما ًدلم جعىز اإلاجلت وجلدمها.

وؤجمني مً هللا الخىفيم والظداد، والىجاح للمجلت  ه.وفلىا هللا إلاا فيه السقّي في العلم والاهخفاع ب

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

 وعلي اهلل قصد السبيل
 عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة

 أ.د/ خالد عبد اللطيف حممد عمران
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