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  بيــانـــــات الرســـــــــــالة

@ @@ @@ @@ @

  العنوان
ريب عن بعد لمعلمي الرياضيات على استخدام برنامج مقترح للتدفعالية 

بعض إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية 
  الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية

  مصطفى محمد هريدي سيد  املؤلف
  دكتوراه الفلسفة في التربية  الدرجة العلمية

  مناهج وطرق تدريس الرياضيات  التخصص
  تدريسالمناهج وطرق لا  القسم
  كلية التربية بالعريش  الكلية

  جامعة قناة السويس  اجلامعة
  جمهورية مصر العربية –محافظة شمال سيناء   املوقع اجلغرايف

  اللغة العربية  لغة الرسالة

  هيئة اإلشراف

 الرياضـيات أستاذ المناهج وطـرق تـدريس –))))متوىفمتوىفمتوىفمتوىف((((أ.د/ كرم لويز شحاته  )١(
  جامعة قناة السويس. –ريشبكلية التربية بالع

أســتاذ المنــاهج وطــرق تــدريس الرياضــيات  -أ.د/  شــعبان حفنــي شــعبان  )٢(
 جامعة قناة السويس. -وعميد كلية التربية باإلسماعيلية 

أســـــــتاذ المنـــــــاهج وطـــــــرق تـــــــدريس  -أ.د/  محمـــــــد عبـــــــد المـــــــنعم شـــــــحاته  )٣(
 جامعة قناة السويس. -الرياضيات المساعد بكلية التربية بالعريش 

مــدرس المنــاهج وطــرق تــدريس الرياضــيات  -إبــراهيم محمــد عبــد اهللا  د/  )٤(
  جامعة قناة السويس. -بكلية التربية بالعريش 
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  املستخلص العربي
 

  :املستخلص

لمعلمي  عن بعدبرنامج مقترح للتدريب تقصي فعالية  إلى الحالية هدفت الدراسة
دام بعض إستراتيجيات استخ في تنمية مهارات في المرحلة االبتدائية الرياضيات

تنمية المفاهيم والمهارات ، وقياس أثر انتقال هذا التدريب على التعلم النشط
على أسلوب الدراسة  اعتمدتوقد  .الرياضية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية

ي: ه، ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائجعبر اإلنترنت وتطبيقاته عن بعد التدريب
لمقترح في تنمية مهارات استخدام إستراتيجيات التعلم النشط لدى فعالية البرنامج ا

معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم االبتدائي، وحدوث نمو للمفاهيم والمهارات 
الرياضية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية نتيجة انتقال أثر هذا التدريب إليهم، 

ستخدام إستراتيجيات التعلم ا ووجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين نمو مهارات
  تالميذهم. المفاهيم والمهارات لدى المعلمين وبين نمو مهارات لدى النشط

الكلمات 
  املفتاحية

 - المفاهيم الرياضية  – عن بعدالتدريب  –إستراتيجيات التدريس  –التعلم النشط 
  المهارات الرياضية
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  املستخلص األجنبي
  

This study aimed to investigate the effectiveness of 
a proposed program of distance training for 
mathematics' teachers on developing of skills of 
using the active learning strategies, and measuring 
the effect of this training on the development of 
mathematical concepts and skills that necessary to 
primary school students. The study was based on 
the distance training via the Internet and its 
applications. The conclusions were: There was 
effectiveness of the proposed program on 
developing of skills of using active learning 
strategies by mathematics teachers in primary 
education, and there was a growth of the concepts 
and mathematical skills of primary school students 
as a result of the effect of the training, and There 
was a strong positive correlation between the 
growth of teachers' skills and the growth of skills of 
their students. 
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