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  شكر وتقديرشكر وتقدير

ةم عقذ  لذا م ابنبيذا  ، والصذة  والنذبالعقذ  والقنذان، وزينذ   مد هلل العزيز المنان، الذي  لقذا اسننذانالح    
 .والمرنقين، وعق  آل  وصحب  أجمعين

 ددوبعوبع

أن أ قدم بأنم  آيات الشكر والعرفان إل  من كانوا  -ه الرنالة هيوقد ان هيُت من إنجاز  -يطيب لي      
  شعبان حفني شعبان شعبان حفني شعبان   :الدك ور ابن اي ألص بالشكر أن اي ا في أن  رى هيه الرنالة النور، نبب  

الي  ( قنا  النويس  ، جامعةالرياضيات وعميد كقية ال ربية باسنماعيقية   دريسطرا أن اي المناهج و  )
  . لير الجزا  اهللفجزاه  ، ، ونعم ابن اي والمربيوابخ  ، فكان نعم اببُ ة والباحث شمقت رعاي   الرنالة

  دريسطرا المناهج و  مدرسمدرس  ))مرفت محمود محمد مرفت محمود محمد : أنم  آيات الشكر أقدمها إلي أن اي ي الدك ور  و           
ة ،  عقمت منها ( قنا  النويس ، جامعة بكقية ال ربية باسنماعيقية  الرياضيات أل  ا ر وف ا ، ومعقم ة ناصح 

، ووهب  الجزا لير اهلل عني ها ، فجزافكانت نعم ابن اي   ،عقمها الكثير وأفاضت عقي من وق ها وجهدها و 
  .لها موفور الصحة والعافية

نذذ  لمذذن دواعذذي فلذذر  وام نذذاني أن ينذذاقة هذذيه الدرانذذة ابنذذا ي  ابجذذة  ، ابنذذ اي الذذدك ور      مصططىف  : وا 
، والذي  ( وعميذد المعهذد ابنذبا أنذ اي م رذرب بمعهذد الدرانذات ال ربويذة ، جامعذة القذاهر  )  عبد السميع محمد

  وجذذ  إليذذ  الباحثذذة بأنذذم  معذذاني الشذذكر وال قذذدير لقبولذذ  مناقشذذة الرنذذالة رئذذم ضذذيا وق ذذ  وكثذذر  منذذ وليا   ، 
أنذذذذ اي المنذذذذاهج وطذذذذرا  ذذذذدريس الرياضذذذذيات بكقيذذذذة ال ربيذذذذذة ) أحمططططد مأططططدل أبططططو ال يططططط  أحمططططد مأططططدل أبططططو ال يططططط  : وابنذذذذ اي الذذذذدك ور 

  ال رضذذ  بقبذذو  مناقشذذة الباحثذذة ك ممذذا نذذيكون لذذ  أكبذذر ابثذذر فذذي عقذذ( باسنذذماعيقية ، جامعذذة قنذذا  النذذويس 
 .هيه الرنالة ك فجزاهم اهلل عن الرنالة والباحثة لير الجزا  

جهذده  أو هوشذد مذن أزرى ، وأمذدني بشذي  مذن فكذر كما أ قدم بلذالص الشذكر لكذ  مذن أعذانني، ودعمنذي،      
 . رنالةال ههيوكان ل  فض  في نبي  إنجاز 

بارك اهلل فذي عمرهذا ووهذب لهذا موفذور )  ميميأأك  وال يزا  الشكر موصوال بنر ي الطيبة الكريمة المضحية     
خواني وأخواتي( الصحة والعافية   .فجزى اهلل الجميع عني لير الجزا ،  وا 

لذذ   ذذذوأم كرذذذاحي ورفيذذذا دربذذذي زوجذذذي ال ذذذالي      ، الذذذي  أعطذذذ  لمجذذذرد الحذذذب فذذذي  السطططيد رم طططان السطططيد وا 
لذذذ  اب نذذذامة ابمذذذ  وأمذذذ  المنذذذ قب  بنذذذا ي ابعذذذزا   العطذذذا  وسطططاس وسططط م  وسطططاس وسططط م  : فجذذذزاه اهلل عنذذذي ليذذذر الجذذذزا  ، وا 

 . ، حرظهما اهلل وبارك فيهما وجعقهما نب  ا حنن ا وس وان وسج وس وان وسج 

القهم أكرم نزل ، وأنر قبره ، واحشره مع : " فة ينعني إال أن أقو  في  ( رحم  اهلل  عال  )  بيبيأأأّما      
                                                                                                                                                                             .آمين  آمين  آمين" والشهدا  وحنن أول ك رفيقا نيين والصديقيالنب

   ةالباحث                                                                      
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 : فيما يلى  الدراسة تسهم هذه  :التطبيقات العلمية      

   .بتدائيةتلبية االحتياجات التربوية لتدريس الهندسة الالزمة لمعلمى الرياضيات بالمرحلة اال -1

مما ذكاءات المتعددة تنمية تحصيل معلمى الرياضيات لبعض المعارف والمهارات الخاصه بنظرية ال -2

  .ينعكس ايجاباً على السلوكيات االيجابية لتالميذهم 

  على نظرية الذكاءات المتعددة لتلبية بعض برنامج تدريبى قائم " قياس فاعلية إلى: هدفت الدراسة      
.  "المرحلة االبتدائية  تياجات التربوية لتدريس الهندسة لدى معلمى رياضياتاالح    

 بالمرحلةعليا معلمًا من معلمي الرياضيات بالصفوف الثالث ال( 01) من وقد تكونت مجموعة الدراسة     
   .االبتدائية بمحافظة السويس   

 :عدة نتائج وهى  توصلت الدراسة إلىوقد      
مج التدريبى المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة لتلبية االحتياجات التربوية لتدريس فاعلية البرنا .2

 الهندسة لدى معلمى الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ؟
بين متوسطى درجات معلمى الرياضيات لمجموعة ( 10,1)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

 .التحصيلى لصالح التطبيق البعدى  ـى والبعـدى  فى اإلختبارالدراسة فى التطبيقيـن القبل
بين متوسطى درجات معلمى الرياضيات لمجموعة ( 10,1)يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  .0

 . الدراسة فى التطبيقيـن القبلـى والبعـدى لبطاقة المالحظة لصالح درجتهم فى التطبيق البعدى
     

   
 




