جاهعت طٌطا
كلٍت التزبٍت
قسن الوٌاهج وطزق التذرٌس

"أثز إستخذام تطبٍقاث الحوسبت السحابٍت فً تذرٌس التارٌخ على تٌوٍت
التفاعالث الصفٍت والتواصل اإللكتزوًً لذي تالهٍذ الوزحلت اإلعذادٌت"
بحج مقذو كأحذ متطهبات انحصول
عهى دسجة انماجستٍش فً انتشبٍة
(تخصص مناهج وطشق تذسٌس انتاسٌخ)
إعذاد
هذٌش مسعذ شفٍك انمحالوي

إشزاف
أ.د/عاطف هحوذ بذوي

أ.د/ساهٍت الوحوذي فاٌذ

أستار انمناهج وطشق تذسٌس انتاسٌخ

أستار انمناهج وطشق تذسٌس انتاسٌخ انمساعذ

وعمٍذكهٍة انتشبٍة -جامعة طنطا
3418هـ 7132 -م

كهٍة انتشبٍة -جامعة طنطا

بسم اهلل الرحمن الرحيم

سورة البقرة اآلية )23( :

قزار لجٌت الوٌاقشت والحكن
عٌواى الزسالت" :أحش إستخذاو تطبٍقات انحوسبة انسحابٍة فً تذسٌس انتاسٌخ عهى
تنمٍةانتفاعالت انصفٍة وانتواصم اإلنكتشونً نذي تالمٍز انمشحهة اإلعذادٌة".
إسن الباحثت :هذٌش مسعذ شفٍك انمحالوي.
الذرجت العلوٍت :انماجستٍش فً انتشبٍة تخصص (مناهج وطشق تذسٌس انتاسٌخ).
تارٌخ الوٌاقشت:
قزار اللجٌت:
توقٍعاث لجٌت الوٌاقشت والحكن :
السادة أعضاء اللجٌت

الوظٍفت

أ.د/عاطف هحوذ بذوي

أستار انمناهج وطشق تذسٌس
انتاسٌخ وعمٍذ كهٍة انتشبٍة –
جامعة طنطا
أستار انمناهج وطشق تذسٌس
انتاسٌخ ووكٍم انكهٍة انسابك
نهذساسات انعهٍا وانبحوث
بكهٍة انتشبٍة -جامعة طنطا
أستار انمناهج وطشق تذسٌس
انتاسٌخ
كهٍة انتشبٍة-جامعة حهوان
أستار انمناهج وطشق تذسٌس
انتاسٌخ انمساعذ كهٍة انتشبٍة –
جامعة طنطا

أ.د/عبذ الزؤوف هحوذ الفقً

أ.د/والً عبذ الزحوي أحوذ

أ.د/ساهٍت الوحوذي فاٌذ

التوقٍع



مستخلص البحث باللغة العربية
إسم الباحثة٘ :ذ٠شِغعذشف١كاٌّؾالٜٚ
عىوان البحث " :أصش إعزخذاَ رطج١مبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ ف ٟرذس٠ظ اٌزبس٠خ عٍ ٝرّٕ١خ
اٌزفبعالداٌصف١خٚاٌزٛاصًاإلٌىزشٌٟٔٚذٞرالِ١زاٌّشؽٍخاإلعذاد٠خ" 
هذف البحث ٛ٘ :اٌزعشفعٍٝأصشإعزخذاَرطج١مبداٌؾٛعجخاٌغؾبث١خفٟرذس٠ظاٌزبس٠خ،
ٚاٌّزّضٍخ فٟرطج١ك Google Driveعٍٝرّٕ١خاٌزفبعالداٌصف١خٚاٌزٛاصًاإلٌىزشٌٟٔٚذٞ
رالِ١زاٌّشؽٍخاإلعذاد٠خ .
عيىة البحث :رىٔٛذ اٌعٕ١خ ِٓ (ٓ )ٙرٍّ١زاً ٚرٍّ١زحرُ رمغ ُّٙ١إٌِ ٝغّٛعزِ ٓ١زغب٠ٚزٓ١
إؽذاّ٘برغش٠ج١خٚاألخشٜضبثطخٚ،خضعذوٍزبّ٘بٌٍم١بعبداٌمجٍ١خٚاٌجعذ٠خألدٚاداٌجؾش
:ٟ٘ٚثطبلخِالؽظخاٌزفبعالداٌصف١خِ،م١بطِٙبساداٌزٛاصًاإلٌىزشٚ،ٟٔٚإخزجبسِٙبساد
اٌزٛاصً اإلٌىزشٚ،ٟٔٚخضعذ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ ٌٍّعبٌغخ اٌّزّضٍخ ف ٟرذس٠ظ اٌٛؽذح
اٌذساع١خ اٌّخزبسح ِٓ ِٕٙظ اٌزبس٠خ اٌّمشس عٍ ٝرالِ١ز اٌصف األٚي اإلعذاد ٞثإعزخذاَ
،Google Driveثّٕ١بدسعذاٌّغّٛعخاٌضبثطخٔفظاٌٛؽذحثبٌطش٠مخاٌّعزبدح.

نتائج البحث  :كشفت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ().0.0
بٌن أداء المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي على مقٌاس مهارات التواصل
اإللكترونً ،وإختبار مهارات التواصل اإللكترونى،وبطاقة مالحظة التفاعالت الصفٌة –ككل
وكل بعد على حده، -لصالح المجموعة التجرٌبٌة ،وهذه النتائج تعود إلستخدام تطبٌقات الحوسبة
السحابٌة.
وصف البحث  :رأٌفاٌجؾشِٓ(٘)فصٛيٍِٚ،خصثبٌٍغخاٌعشث١خٚآخشثبٌٍغخاإلٔغٍ١ض٠خ

الً.
لً)ٖٗ(،شى 
ٚ،عذد(ٖٔ)ٍِؾمب ً)ٕ2(،عذ ٚ
الكلمات المفتاحية :
 -الحوسبة السحابية

The Cloud Computing

 التفاعل الصفي-

التواصل اإللكترووي

The Classroom interaction
The Electronic communication


أ

Abstract
Researcher name: Hadeer Mosaad Shafik Almhlawy
Research Title:" The effects of using the applications of cloud
computing in teaching history on improving classroom interactions and
electronic communication among preparatory stage students"
Aims of the research: the current research aimed to investigate the
effects of using the applications of cloud computing represented in
Google Drive in teaching history on improving classroom interactions
and electronic communication among preparatory stage students.
Research sample: sample research has consist of (60) students which
been divided into two equal groups, one of them is experimental and the
other is control ,and both of them underwent tribal and remote measures
of research tools: classr interaction note card, electronic communication
skills scale, and the test of electronic communication, the experimental
group was subjected to the treatment of teaching a unit of history
curriculum on the prep1 using Google Drive, while the control group
studied same unit by ordinary method.
Research results: The results of the study revealed that there were
statistically significant differences at (0.05) between the performance of
the experimental and control groups in the post application on the
electronic communication skills scale, the electronic communication
skills test, and the class interaction observation note as a whole and each
dimension alone for the experimental group.
Description of the research: The research consists of (5) chapters, an
abstract in Arabic and another in English, (13) appendixes, (27 ) tables,
and ( 34 ) form.
Key Words: Cloud Computing –Classroom Interaction – Electronic
Communication.
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