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ومً أهم هره  ألنها جسجبؽ بعالكت وزيلت بعدد مً العلىم جخعدد ميادًً البدث التربىي 

ئعداد اإلالسزاث ، التربىيت وجدليلها ئلى أهداف طلىهيت وجصييفهاصياغت ألاهداف  :اإلايادًً ما ًأحي

، ؤلادازة التربىيت، الىطائل الخعليميت وجىىىلىحيا الخعليم، ػسائم وأطاليب الخدزيع، الدزاطيت

الخىحيه ، مدى ألاميت، .ئعداد اإلاعلم، البيئت اإلادزطيت، الخلىيم التربىي ، الامخداهاث اإلادزطيت وأهـمتها

الصحت الىفظيت ، التربيت اإلالازهت، اكخصادًاث الخعليم، اطتراجيجياث وهـم الخعليم، التربىي  وؤلازشاد

 ... ئلخ. خصائص همى الخالمير والفسوق الفسدًت بينهمو  ،أطاليب الخعلم، للخلمير واإلاعلم

في  م، وواهذ6891ومً هرا اإلاىؼلم جم ئوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاٌو منها في عام 

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

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

جاٌ العلىم م في العلميوالخدىيم واليشس، وتهدف اإلاجلت الى جؼىيس البدث  العلميوجلاليد البدث 

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

مً أحل الخلدم  العسبيئًجاد الحلٌى لها، وذلً للنهىض بمصسها العصيصة ووػىىا  في لإلطهاماإلالترخاث 

 والاشدهاز والحياة ألافظل .

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

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

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

ا، مىشعت علي حصأًً، وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاٌو اإلاىطىعاث آلاجيت: ( بد16الخؼبيليت جصل ئلي )
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، لخفعيل الخعليم عً بعد إلاىاحهت حائدت هىزوها لدي أعظاء هيئت جدزيع وػالب حامعت بيشت

اطخخدام الاهفىحسافيً في بيئت حعليميت الىتروهيت إلالسز مباديء الخدزيع لخىميت الخدصيل اإلاعسفي 

أزس وطىح مخسحاث الخعلم اإلاظتهدفت وػسق ومعاًير ، الىىعيتوالخفىير البصسي لدي ػالب وليت التربيت 

الخيبإ ، الخلييم على مداخل حعلم الؼالب وأدائهم ألاوادًمي ودكت معاًستهم له ومدي زطاهم عً اإلالسز 

دزاطت على عيىت مً ػلبت  باإلاسوهت الىفظيت لدي ػلبت اإلاسخلت الجامعيت في طىء بعع اإلاخغيراث

 فى  TPACK فاعليت بسهامج جدزيبي  كائم على ئػاز جيبان، اث العسبيت اإلاخددةؤلاماز  -حامعت عجمان 

طىء اإلاعاًير العاإلايت إلعداد معلمي اللغاث لخىميت الخؼبيلاث اإلاهىيت والثلت في الخعليم الالىترووي 
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 زؤيت مظخلبليت لخعصيص الاخخىاء الاحخماعي للخالمير، لدي الؼالب اإلاعلمين شعبت اللغت العسبيت

دوز الرواء الاصؼىاعي في زفع هفاءة الىـم ؤلادازيت ، اإلاهمشين في طىء بعع اإلاىازيم والدشسيعاث

همىذج جدزيس ي كائم على هـسياث اللساءة في الىلد ألادبي لخىميت ، و إلدازة اإلاىازد البشسيت بجامعت جبىن

ت واللساءة الخأمليت لدي ػالب اإلاسخلت الثاهىيت الفائلين دزاطًيا في اإلادازض  مهازاث اللساءة الخفظيًر

 .الحىىميت
  The Mechanisms of Practicum in the Faculty of Education - Majmaah 

University during the Coronavirus (COVID-19) pandemic:( Descriptive and 

analytical study  (  

جصىز ملترح لخدزيب جيت: بيىما جظمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللظاًا آلا

، الخالمير ذوي ؤلاعاكت العلليت البظيؼت على بعع اإلاظخددزاث الخىىىلىحيت في طىء حائدت هىزها

همرحت العالكاث الظببيت بين الخجٌى العللي وول مً: اليلـت العلليت والاهفعاالث ألاوادًميت 

السكميت باإلادازض الثاهىيت في طىء  آلياث جفعيل أخالكياث اإلاىاػىت، والخدصيل لدي ػلبت الجامعت

واكع اطخخدام الحاطب آلالي هىطيلت حعليميت مع الخالمير ذوي ؤلاعاكت ، بعع الىماذج العاإلايت

دوز معلماث الخعليم الثاهىي ببيشت في مىاحهت آلازاز الظلبيت للخؼىز ، العلليت مً وحهت هـس معلميهم

فاعليت جدزيع ألاخياء باطخخدام اطتراجيجيت ، فيت للؼالباثالخلني على الليم الاحخماعيت والهىيت الثلا

REACT  في جىميت الخدصيل ومهازاث خل اإلاظائل الىزازيت، والدافعيت للخعلم لدي ػالباث اإلاسخلت

لدي جالمير  جىؿيف ئطتراجيجياث "واحان"؛ لخىميت مهازاث هلد الىص اإلاظمىع واإلالسوء، الثاهىيت

ؤلاطهام اليظبى لإلبداع الاهفعالي فى الخيبإ بمظخىي الؼمىح وفعاليت الراث ، الصف الظادض الابخدائي

ئدازة ألاشماث وعالكتها بالظغىغ الىفظيت لدي اللياداث ، لدي ػلبت وليت التربيت حامعت طىهاج

اطخخدام همىذج زباعي ، و (COVID - 19الاوادًميت بجامعت اإلالً خالد أزىاء حائدت فيروض هىزوها )

(  في جدزيع علم الاحخماع لخىميت الىفاًاث الاحخماعيت والىحداهيت لدي ػلبت 8Cs Modelاإلاساخل )

 . اإلاسخلت الثاهىيت
Using Wordfast Anywhere Computer-assisted Translation (CAT) Tool to 

Develop English Majors' EFL Translation Skills 

علم كساءها أنها ال جصاٌ جىلي اإلاهيئت جدسيس وفي نهاًت ولمتي أود أن أشير ئلي أن 
ُ
جلت التربىيت ح

اهخماًما هبيًرا وعىاًت فائلت ودكيلت ليل ما ًِسُدها مً مالخـاث أو حعليلاث، وجلدم الشىس عليها. وذلً 

 طعًيا منها لدزاطتها والاطخفادة منها فيما ًدلم جؼىز اإلاجلت وجلدمها.

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

 التربىيت وليليت التربيت حامعت طىهاج، هما أجمني 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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 يوتايا احمل

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ مدمىد ئبساهيم عبدالعصيص ػه  .1

جصىز ملترح لخدزيب الخالمير ذوي ؤلاعاكت العلليت 

البظيؼت على بعع اإلاظخددزاث الخىىىلىحيت في 

 طىء حائدت هىزها

196 - 108 

2.  
د/ ًىطف مدمد شلبي                                    

 د/عاًع عبد هللا آٌ معيع

العالكاث الظببيت بين الخجٌى العللي وول  همرحت

مً: اليلـت العلليت والاهفعاالث ألاوادًميت 

 والخدصيل لدي ػلبت الجامعت

166 - 116 

 / شعبان أخمد هللد  .3
آلياث جفعيل أخالكياث اإلاىاػىت السكميت باإلادازض 

 الثاهىيت في طىء بعع الىماذج العاإلايت
118 - 661 

 د. فازض خظين اللدؼاوي .4

واكع اطخخدام الحاطب آلالي هىطيلت حعليميت مع 

الخالمير ذوي ؤلاعاكت العلليت مً وحهت هـس 

 معلميهم

666 - 610 

 د/ اًمان فخحي حالٌ حاد  .5

فاعليت جدزيع ألاخياء باطخخدام اطتراجيجيت 

REACT في جىميت الخدصيل ومهازاث خل  

اإلاظائل الىزازيت، والدافعيت للخعلم لدي ػالباث 

 اإلاسخلت الثاهىيت

616 - 908 

يي بالعبيدد/   .6  شيخت عبد هللا البًر

دوز معلماث الخعليم الثاهىي ببيشت في مىاحهت 

آلازاز الظلبيت للخؼىز الخلني على الليم الاحخماعيت 

 والهىيت الثلافيت للؼالباث
901- 986  

 صفاء مدمد مدمىد/د  .7

جىؿيف ئطتراجيجياث "واحان"؛ لخىميت مهازاث هلد 

لدي جالمير الصف  الىص اإلاظمىع واإلالسوء

 الظادض الابخدائي

 988 - 866 

 د/عمسو حابس كسوي طيد   .8

(  4Cs Modelاطخخدام همىذج زباعي اإلاساخل )

في جدزيع علم الاحخماع لخىميت الىفاًاث 

 والىحداهيت لدي ػلبت اإلاسخلت الثاهىيتالاحخماعيت 

868 - 898 

9.  

 عبير مدفىؾ مدمد آٌ مداوي /د

 والء بدوي مدمد بدوي  /د

ئدازة ألاشماث وعالكتها بالظغىغ الىفظيت لدي 

اللياداث الاوادًميت بجامعت اإلالً خالد أزىاء 

 (COVID - 19) حائدت فيروض هىزوها

891 - 6086 
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يوتايا احملتابع   

 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

11.  
 د/ هىاء زفعذ عبد اللؼيف

 د/ حيهان على مدمد

ؤلاطهام اليظبى لإلبداع الاهفعالي فى الخيبإ 

بمظخىي الؼمىح وفعاليت الراث لدي ػلبت 

 وليت التربيت حامعت طىهاج

6088 - 6081 

11.  Dr. Marwa Said Mustafa El-   
       Garawany 

Using Wordfast Anywhere 

Computer-assisted Translation 

(CAT) Tool to Develop English 

Majors' EFL Translation Skills 

37 - 71  


