
 
 
 

  
  

  ةالنوعي ةالتربي كلية 
  قسم مناهج وطرق التدريس

  التخصصات النوعية   
  

  الجغرافيا وفق نموذجلتدريس لكترونية الية حقيبة عفا
  القرار اتخاذومهارات  كورت فى اكتساب المفاهيم 

  االبتدائيلتالميذ الصف الخامس 
  وطرق  تدريس تكنولوجيا التعليم مناهجتخصص بحث مقدم لنيل درجة الماجستير فى التربية النوعية 

  
  مقدمة من الباحثة

  نشوى محمد عبد الجواد أمين
  مدير مكتب مدير عام المستشفى الجامعى التخصصى

  إشــــراف                                            

  صالحدريس سلطان إد/ أ.  أ.د/ زينب أحمد عبد الغنى خالد
  ضياتأستاذ المناهج وطرق تدريس الريا

  ووسائل وتكنولوجيا التعليم والتربية الخاصة 
  جامعة المنيا -بكلية التربية 

  أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات اإلجتماعية
  جامعة المنيا –كلية التربية                  

    ابراهيم د./ ممدوح عبد الحميد                            
  جامعة المنيا - كلية التربية النوعية رس تكنولوجيا التعليممد                           

  م ٢٠١٨هـ/١٤٣٩                                  
  
  



ب 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

                                                
  
  
  
  

  )١١٤ايه رقم جزء من (سورة طه           
  
  
 
 

  )١١٤(طه                                                         
  
  
 

    
 

 قال تعالى



ج 

Minia University 
Faculty of Specific  Education  

Curricula and teaching methods Department  

  

 
 

 
 
 
 

 
نشوى محمد عبد الجواد أمين 

 
  تكنولوجيا التعليم)مناهج وطرق تدريس ( ات النوعيةمناهج وطرق تدريس التخصصال تخصص

  د./ ممدوح عبد الحميد ابراهيم   .إدريس سلطان صالحأ. د/ زينب أحمد عبد الغنى.  تحت إشراف: أ. د/   
  

اتخاذ  فاعلية حقيبة الكترونية لتدريس الجغرافيا وفق نموذج كورت فى اكتساب المفاهيم ومهارات " تحت عنوان 
  ". القرار لتالميذ الصف الخامس االبتدائى

م علـي  ٢٠١٨/  ٦ /١٠  الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتـاريخ  وافق السيد األستاذ
  :اآلتىتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة المذكورة علي أن يصبح التشكيل علي النحو 

  
  

  

  الواحـدة وحتى السـاعة  العاشرة صباحاً  م في تمام الساعة٢٠١٨/  ٨/  ١٣الموافق  االثنين اجتمعت اللجنة يوم  
درجة الماجستير في التربية النوعيـة   نشوى محمد عبد الجواد أمينظهرا وقررت التوصية بمنح الباحثة/    
  بتقدير (تكنولوجيا التعليم) النوعيةات التخصص مناهج وطرق تدريس التخصص 

  

  
  

  (                               )  زينب أحمد عبد الغنىأ. د/ 

  (                               )  زينب محمد أميند/  أ.

  (                               )                                                     خالد عبد اللطیف محمد عمرانأ. د/ 

  (                               )  ان صالحإدريس سلط/ أ.د
 

  )شرفاً(رئيسا وم  زينب أحمد عبد الغنىأ. د/ 
  جامعة المنيا . –كلية التربية المتفرغ تدريس الرياضيات  استاذ المناهج وطرق

  مناقشًا)عضواً و(  زینب محمد أمینأ. د/  

  جامعة المنيا. -وعميد كلية التربية النوعية  أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم
  مناقشاً)عضواً و(                                                  خالد عبد اللطیف محمد عمرانأ. د/  

  .جامعة سوھاج –كلیة التربیة  وعمید  استاذ المناھج وطرق تدریس الدراسات االجتماعیة
  مشرفًا)عضواً و(  إدريس سلطان صالحأ. د/ 
  .جامعه المنيا –كلية التربية ،  جتماعيةاالدراسات التدريس المناهج وطرق استاذ 

  

  جامعة المنيا
  كلية التربية النوعية

  قسم مناهج وطرق تدريس
  التخصصات النوعية
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  مستخلص البحث

 لتدريس الجغرافيا وفق نموذج  كورت فى اكتساب المفاهيملكترونية الية حقيبة عفا :ثحعنوان الب
  .االبتدائيلتالميذ الصف الخامس  القرار اتخاذومهارات 

  واد أمين.نشوى محمد عبد الج اسم الباحثة:
  جامعة المنيا. –كلية التربية النوعية الجهة المانحة : 

  م . ٢٠١٨ - هـ  ١٤٣٩ سنة المنح :
  : اللغة العربية . لغة البحث

: درجة الماجستير فى التربية النوعية تخصص مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا  الدرجة العلمية
  التعليم.

د ؛ أ.د/إدريس سلطان صالح ؛ د/ ممدوح عبد الحميد : أ.د/ زينب أحمد عبد الغنى خالهيئة اإلشراف
  ابراهيم .

  المستخلص:         
فاعلية حقيبة الكترونية لتدريس الجغرافيا وفق نموذج كورت فى  قياسهدف البحث الحالى إلى 

ولتحقيق ذلك تم إعداد  ،لتالميذ الصف الخامس االبتدائي اكتساب المفاهيم ومهارات اتخاذ القرار
وحدتى  تحصيلى للمفاهيم الجغرافية ، ومقياس مهارات اتخاذ القرار، وحقيبة الكترونية فىاختبار 

  الجغرافيا 
(توسيع مجال  ١وفق نموذج كورت (الموارد الطبيعية فى مصر واألنشطة اإلقتصادية فى مصر)

عينة البحث من  االدراك) والتى تتضمن: دليل المعلم لتنفيذ الحقيبة اإللكترونية ودليل التلميذ. وتكونت
) تلميذاً وتلميذة بالصف الخامس االبتدائى بمدرسة شباب التحرير االبتدائية بمدينة المنيا الجديدة ٣٠(

لتدريس الجغرافيا وفق لكترونية الية حقيبة عفاإلى جمهورية مصر العربية. وخلصت نتائج البحث 
لتالميذ الصف الخامس  قرارال اتخاذومهارات الجغرافية  نموذج  كورت فى اكتساب المفاهيم

وفى ضوء نتائج البحث يوصى االستفادة من أنشطة ومحتوى وإجراءات الحقيبة االلكترونية . االبتدائي
(توسيع مجال االدراك) فى إعداد مقررات الدراسات االجتماعية للصف الخامس ١وفق نموذج كورت

 فى  دراسة هذه المقررات.االبتدائى بما يحقق االستخدام االمثل للحقائب االلكترونية 
  

  :الكلمات المفتاحية
  اتخاذ القرار –المفاهيم الجغرافية  –نموذج كورت  –الحقيبة االلكترونية   
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Abstract 

Research title: The Effectiveness of An Electronic package to Teach Geography 

According to CORT Model in Acquiring the Concepts and Decision Making Skills of 

fifth year primary school pupils. 
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     Prof. Dr. Adriss Sultan Saleh                 Dr. Mamdouh Abdul Hamid Ibrahim 

Abstract: the current study aimed to measure the effectiveness of an electronic 

package to teach Geography according to CORT's Model in Acquiring the concepts 

and decision- making skills of fifth year primary school pupils. To achieve this, an 

achievement Test for geographical concepts , decision making skills scale and 

electronic package was  prepared in the two geographical units (The Natural 

Resources in Egypt & The Economic Activities in Egypt) according to CORT model 

(1) (Expand the cognitive level), included: Teacher's guide to implement the 

electronic package and the student guide. The sample of  the research was (30)  

students in the fifth year primary school, Shabab Al-Tahrir school in the new city of 

Minia, the Egyptian Arabic Republic. In the light of  the Results of  the research, it is 

recommended to take advantage of the activities, content  and procedures of the 

electronic package according to CORT'S Model(1) (expand the cognitive level) in 

preparing the curriculum of social studies for the fifth year primary school  pupils so 

as to optimize the use of electronic package in the study of these curriculum. the 

effectiveness of an electronic package of teach Geography according to CORT's 



و 

Model in Acquiring the concepts and decision- making skills of fifth year primary 

school pupils.                           
Key words: 
 Electronic package - CORT Model – Geographical concepts – Decision making  

  
  شكــــــــر وتـقــــدير     

 ﴿ اهضاِلحاً تَرَل صمَأع َأنو ّياِلدلَى وعو ّلَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعبِّ َأور
كتمحي بِرلْنخَأدي  والنمل (ف  ﴾ يناِلحّالص كادب١٩ع(  

ألنعمه التي ال تعـد وال   ةذا البحث، أن أسجد له شاكريطيب لي وقد وفقني اهللا تعالى إلنجاز ه
عطفه، ومغفرته، وتوفيقه، ويقتضي الوفاء أن يرد الفضل ألهلـه، وأن   ةاً بفضله، راجيتتحصى معترف

  أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان لكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث.

أستاذ  -معلمتي األستاذ الدكتور/ زينب أحمد عبد الغنىوأخص بالشكر والعرفان أستاذتي و           
، والتي كان لها الفضل الكبير بعـد اهللا  جامعة المنيا -كلية التربية المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

سبحانه وتعالى على ما بذلته من وقت وجهد في جميع مراحل البحث، فكانت تتحلـى بكـرم الـنفس    
واضع العلماء فكان عطاؤها بال حدود، جعله اهللا تعالى فـي ميـزان   ورحابة الصدر وسماحة القلب وت

  حسناتها.
أسـتاذ    -كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لسعادة األستاذ الدكتور/ ادريس سلطان صالح          

، على رعايته الكريمـة لـى   جامعة المنيا –عية كلية التربية المناهج وطرق تدريس الدراسات اإلجتما
رائه السديدة والقيمة فى كل مرحله من مراحل هذا البحث، فقد تعلمت  منه آداب البحـث  آو وتوجيهاته

وسلوكياته قبل منهجه فما بخل على بوقت وال جهد، فجزاه اهللا عنى خير الجـزاء ومتعـه بموفـور    
  الصحة وتمام العافية .

 -لحميد إبراهيم كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل الدكتور/ ممدوح عبد ا
جامعة المنيا، فقد أعطاني من وقتـه وجهـده وعلمـه    -مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية

الكثير فكان األخ األكبر قبل األستاذ، فكان نعم المرشد والموجه لي في جميع مراحل البحث، جعله اهللا 
  تعالى في ميزان حسناته.

تقوم بمناقشة هذا البحث أستاذتي الفاضـلة ومعلمتـي   وإنه لمن دواعي فخري وإعتزازي أن 
الجليلة األستاذة الدكتورة/ زينب محمد أمين، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية التربيـة  

جامعة المنيا، بالرغم من عبء مسؤلياتها وانشغالها فمشاركتها في المناقشـة والحكـم علـى    -النوعية
خر به دوماً ألنال من فيض علمها وتوجيهاتها البناءة، جعلهـا اهللا دومـاً   البحث شرف يحق لي أن أفت

  رمزاً للعلم النافع وجعله اهللا تعالى في ميزان حسناتها.
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كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى أستاذى الفاضل األستاذ الدكتور/ 
ووكيـل كليـة    ق تدريس الدراسات االجتماعيةاستاذ المناهج وطر -خالد عبد اللطيف محمد عمران 

، على تفضله بقبـول  جامعة سوهاج –التربية للدراسات العليا والبحوث وقائم بعمل عميد كلية التربية 
فأدعو اهللا تعالى أن يزيده من علمه وفضله،  وتحمله عناء السفر، انشغالهمناقشة هذا البحث رغم كثرة 

  ه.  وجعله اهللا تعالى في ميزان حسنات

كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة األساتذة األفاضل المحكمين لألدوات البحثيـة           
الخاصة بهذا البحث، الذين تكرموا على بوقتهم، وجهدهم، وأسهموا برأيهم وفكرهم لتقديم هذا البحـث  

  بصورة جيدة، فجزاهم اهللا عنى خير الجزاء.
، اللذان منحـاني  وأسرتي وإخوتيمة حب وتقدير إلى والدتي ويسعدني ويشرفني أن أهدي كل

بارك اهللا تعالى في أعمارهم  العناء طيلة مدة البحث معي واتحملوالدعوات المخلصة والنصائح الغالية 
 انشـغالي  تاتحمل تانورزقهم الصحة والعافية، ولن أنسى تقديم الشكر ألبنائي األعزاء(هاجر، ندى)، الل

  لبحث، جعلهم اهللا تعالى قرة عين لي.عنهم طيلة مدة ا

وختاماً أتوجه إلى اهللا عز وجل داعياً أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وحسنات السادة 
المشرفين والمناقشين، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى، فإن أصبت فمن اهللا، وإن قصـرت  

ا توفيقي إال باهللا عليه توكلـت وإليـه أنيـب،    فمن نفسي، فحسبي أنني اجتهدت وأخلصت النية هللا، وم
    وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

    ةالباحث                                                                                

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


