
       
       

 
 جامعة المنصورة        

      كليـة التربيـة بدمياط
   قسم المناهج وطرق التدريس

 
  

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  م٢٠١٠ - ه ١٤٣١

 الدكتـــــورة

 
 مدرس المناهج وطرق التدريس

 بكلية التربية بدمياط  جامعة المنصورة

 
 
 
 

 

 األســتاذ الدكتـــور

 
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس 

 بكلية التربية جامعة عين شمس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٢-

 )١(نموذج رقم  
                   

 صفحة المشرفین ومساعدیھم
 

 
 مقترح في ضوء مفهوم حوار الحضارات وأثره في تنمية مهارات           برنامج" : عـنوان الرسالة  

 "التفكير الناقد وقيم التفاهم الدولي لدى طالب شعبة التاريخ بكليات التربية 

 عالء عبد اهللا أحمد مرواد: اسم الباحث

 ..........................................: إشـراف

 م االسم الوظيفة التوقيع
قـسم المـناهج وطرق     أسـتاذ ورئـيس      

 .التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس
 ١ يحيى عطية سليمان/ د.أ

مـدرس المـناهج وطرق التدريس بكلية        
 التربية بدمياط، جامعة المنصورة

 هناء حامد زهران/ د
٢ 

 
 
 

    عميد الكلية     رئيس القسـم                       وكيل الكلية للدراسات العليا                      
 
 
 
 هادية محمد رشاد أبو كليلة/ د .السيد محمد دعدور              أ/  د .سمير عبد الوهاب أحمد          أ/ د .أ
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 )٢(نموذج رقم 
 
 :صفحة السادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم

 

نمية مهارات  برنامج مقترح في ضوء مفهوم حوار الحضارات وأثره في ت         "  :عـنوان الرسـالة   
 "التفكير الناقد وقيم التفاهم الدولي لدى طالب شعبة التاريخ بكليات التربية 

 

 عالء عبد اهللا أحمد مرواد: اسم الباحث
 

 ..........................................: لجنة اإلشـراف

 م االسم الوظيفة
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية،        

 .ة عين شمس جامع
 يحيى عطية سليمان/ د.أ

 

مـدرس المـناهج وطـرق التدريس بكلية التربية بدمياط،       
 .جامعة المنصورة 

 هناء حامد زهران/ د
٢ 

 :لجنة المناقشة والحكم

 م االسم الوظيفة
أسـتاذ ورئـيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية          

 )ومشرفًا رئيسا .                 ( جامعة عين شمس 
 ١ يحيى عطية سليمان/ د.أ

 أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، جامعة حلوان
 )مناقشًا                                            ( 

 إمام مختار حميدة/ د.أ
٢ 

ــربية                ــية الت ــتدريس بكل ــرق ال ــناهج وط ــتاذ الم أس
ناهج              جامعــة عــين شــمس، ومديــر مركــز تطويــر المــ

 )مناقشًا .                ( بوزارة التربية والتعليم 
 علي أحمـد الجمل/ د.أ

٣ 

    
     رئيس القسم                      وكيل الكلية للدراسات العليا                            عميد الكلية

 

 
 
 هادية محمد رشاد أبو كليلة/ د .د دعدور               أالسيد محم/  د .سمير عبد الوهاب أحمد         أ/ د .أ
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 تفضل باإلسهام في إتمام هذا البحث من الباحث أن يتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لكل          يـشرف    

عرفان بالجميل إلى األستاذ الدكتور  والتقدير والالشكربالتوجيه واإلرشاد، ويتوجه الباحث بأسمى آيات    
 بكلية التربية جامعة عين شمس    المناهج وطرق التدريس    ورئيس قسم    أستاذ يحيـى عطـية سليمان    
  . أثرت البحث وكانت عامالً مهما في إنجازهوالتيمة لتوجيهاته القي والمشرف على الرسالة

 مدرس المناهج وطرق التدريس رانهناء حامد زه   ةوعظـيم التقدير إلى الدكتور     الـشكر  وجـزيل    
 جزيل الشكر واالحترام    ا على الرسالة فلسيادته   ة التـربية بدمـياط جامعة المنصورة والمشرف       بكلـية 
  .خير الجزاء اهللا عز وجل اوجزاه

   ويقدم الباحث أسمى آيات الشكر والتقدير لروح الدكتور إبراهيم رزق وحش المدرس بقسم المناهج        
ية التربية بدمياط والمشرف السابق على الرسالة له كل دعوات المغفرة والرحمة وطـرق التدريس بكل  

 .وأن يجعل ثواب ذلك الجهد في ميزان حسناته يوم القيامة 
 إمام مختار حميدة أستاذ المناهج وطرق التدريس  وافر الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتورالباحث ويسجل   

 . الشكر والتقديرجزيلفضله بقبول مناقشة هذا البحث فلسيادته على تبكلية التربية جامعة حلوان 
 علي أحمد اجمل أستاذ المناهج      الدكتور الـباحث أسـمى آيات الشكر والتقدير إلى األستاذ           ويقـدم    

على تفضله بقبول مناقشة هذا البحث فلسيادته جزيل وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس        
 .الشكر والتقدير

 رئيس  سمير عبد الوهاب أحمد    بخالص الشكر والتقدير الخاص إلى األستاذ الدكتور         الباحث تقدموي   
 . وافر االحترام والتقدير فلسيادته وطرق التدريس بكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة  المناهجقسم 
 المناهج دعدور أستاذ لألستاذ الدكتور السيد محمد      واالحترام الباحث بوافر الشكر والتقدير      ويـتقدم    

رئاسته على تعاونه الصادق طوال     ووكيل الكلية للدراسات العليا      بدمياطبكلية التربية    وطرق التدريس 
 . الجزاء خير جزاه اهللاف لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بدمياط

المناهج وطرق ستاذ  أالسيد محمد السايح الـباحث بالـشكر والعرفان إلى األستاذ الدكتور     ويـتقدم    
 وتوجيه ورعاية فله    عون جامعة المنصورة على ما قدمه للباحث من          بدمياط  بكلية التربية  الـتدريس 

 .أسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل ووافر االحترام والتقدير 
 والزميالت بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بدمياط على     الزمالء يـشكر الـباحث      كمـا    
 . معه أثناء إجراء هذا البحث المخلصونهم تعا
 آخرا فإن الكمال هللا وحده، فإن كان في هذا العمل العلمي بعض القصور فهذا من                ولـيس  وأخيـرا    

 . البشر، وإن كان فيه بعض اإلتقان فإن ذلك من اهللا عز وجل طبيعة
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 م الموضــــــوع الصفحة

٢٥ -١  

٢  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢١  

٢٢  

٢٢  

٢٣  

٢٣  

٢٤  

 
 
 
 
 

 

٧٩-٢٦ 

٢٧  

٣٤  

٤٥  
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 م الموضــــــوع الصفحة

٥٩ 


 

٦٦ 

 
 

١٢١-٨٠ 


 

٨١  

١٠٦  

١٠٨  

١١٧  

 

 

 

١٥٥-١٢٢ 


 

١٢٣  

١٣٤ 

١٤٥  

١٥٢  

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٨-

 م الموضـــــــــوع الصفحة

١٩٨-١٥٦  

١٥٧ 


 

١٥٩ 


 

١٧١ 


 

١٧٢ 


 

١٧٣ 


 

١٨٣  

١٨٦ 


 

١٩٣ 
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 م الموضـــــــــوع الصفحة

٢٢٨-١٩٩   

٢٠٠  

٢٠٢  

٢١٧  

٢١٩  

٢٢٠  

٢٢١  

 

٢٦٧-٢٣٠  

٢٣٠  

٢٦٠  
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 م عنــوان الجــدول الصفحة

١٧٠ 
نـتائج تحليل محتوى مقررات برنامج إعداد معلم التاريخ بكلية التربية           

 .بدمياط في ضوء أبعاد مفهوم حوار الحضارات 
١ 

١٨٧ 
ت التفكير الناقد لطالب شعبة التاريخ      جـدول مواصـفات اختـبار مهارا      

 .بكليات التربية 
٢ 

١٩٢ 
قـيم معامالت االرتباط الداخلية بين االختبارات الفرعية لمهارات التفكير   

 .الناقد وبين كل اختبار فرعي واالختبار الكلي 
٣ 

١٩٤ 
جـدول مواصـفات مقـياس قـيم التفاهم الدولي لطالب شعبة التاريخ                      

 .تربية بكليات ال
٤ 

١٩٨ 
قـيم معامالت االرتباط الداخلية بين المقاييس الفرعية وبين كل مقياس           

 .فرعي والمقياس الكلي 
٥ 

٢٠٣ 

) ت(المتوسـط الحسابي والنسبة المئوية له واالنحراف المعياري وقيمة    
لدرجات طالب عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات    

 .قياس قيم التفاهم الدولي التفكير الناقد وم

٦ 

٢٠٦ 

) ت(المتوسـط الحـسابي والنسبة المئوية له واالنحراف المعياري وقيمة           
لـدرجات طـالب عيـنة الـبحث في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبارات             

 .الفرعية لمهارات التفكير الناقد 

٧ 

٢٠٩ 

) ت(مة  المتوسـط الحـسابي والنسبة المئوية له واالنحراف المعياري وقي         
 للمقاييس الفرعية   لدرجات طالب عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي       

 .لقيم التفاهم الدولي 

٨ 

٢١٢ 
معامـل ارتـباط بيرسـون بين مهارات التفكير الناقد وقيم التفاهم الدولي                                               

 .في التطبيق البعدي 
٩ 

٢١٦ 
المقابلة لها ومقدار حجم التأثير     ) ح(وقيمة   ) ή 2( قـيمة حجـم التأثيـر       

 .للوحدتين الدراسيتين المقترحتين 
 

١٠ 
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 م عنــوان الشكل الصفحة

٢٠٤ 
النـسبة المئوية لمتوسط درجات طالب عينة البحث في التطبيقين القبلي         

 .والبعدي الختبار مهارات التفكير الناقد 
١ 

٢٠٥ 
لمئوية لمتوسط درجات طالب عينة البحث في التطبيقين القبلي       النـسبة ا  

 .والبعدي لمقياس قيم التفاهم الدولي 
٢ 

٢٠٨ 
النـسبة المـئوية لمتوسـطات درجات طالب عينة البحث في التطبيقين            

 .القبلي والبعدي لالختبارات الفرعية لمهارات التفكير الناقد 
٣ 

٢١١ 
ب عينة البحث في التطبيقين     النـسبة المـئوية لمتوسـطات درجات طال       

 .القبلي والبعدي للمقاييس الفرعية لقيم التفاهم الدولي 
٤ 

٢١٤ 

النـسبة المـئوية لمتوسـطات درجات طالب عينة البحث في التطبيقين            
القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير الناقد مقارنة بمقياس قيم التفاهم        

 .الدولي 

٥ 
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 م عنــوان الملـحق الصفحة

 ١ .قائمة باألبعاد الرئيسة والفرعية لمفهوم حـوار الحضـارات  ٢٦٩

٢٨١ 
جـداول تحليل محتوى مقررات برنامج إعداد معلم التاريخ بكلية التربية           

 .بدمياط في ضوء قائمة أبعاد مفهوم حوار الحضارات 
 

٢ 

 ٣ .قد لطالب شعبة التاريخ بكلية التربية قائمة بمهارات التفكير النا ٢٩٠

 ٤ .قائمة بقيم التفاهم الدولي لطالب شعبة التاريخ بكلية التربية  ٢٩٥

٣٠٢ 
تكـرارات درجة األهمية واألوزان النسبية للموضوعات التاريخية التي         
يجـب تـضمينها في برنامج مقترح في ضوء مفهوم حوار الحضارات            

 .التربية لطالب شعبة التاريخ بكلية 

٥ 

٣١٣ 
بـرنامج مقترح في ضوء مفهوم حوار الحضارات لطالب شعبة التاريخ           

 .بكليات التربية 
٦ 

 ٧  ) .حوار الحضارات في ضوء التصور اإلسالمي ( وحدة  ٣٣٩

 ٨ ) .حوار الحضارات في ضوء التصور اإلسالمي ( مرجع وحدة  ٤١٤

 ٩ )مية والحضارات األخرى  التواصل الحضاري بين الحضارة اإلسال( وحدة  ٤٣٤

٥١٥ 
التواصــل الحــضاري بــين الحــضارة اإلســالمية           ( مــرجع وحــدة 

 ) .والحضارات األخرى 
١٠ 

 ١١ .معامالت السهولة والصعوبة لمفردات اختبار مهارات التفكير الناقد  ٥٣٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -١٣-

 م    عنــوان الملـحق الصفحة

٥٣٧ 
فكير الناقد لطالب شعبة التاريخ  معـامالت التمييـز الختـبار مهارات الت      

 .بكلية التربية 
١٢ 

 ١٣ . اختبار مهارات التفكير الناقد لطالب شعبة التاريخ بكليات التربية        ٥٣٩

 ١٤ .مفتاح تصحيح اختبار مهارات التفكير الناقد لطالب شعبة التاريخ بكليات التربية ٥٦٦

٥٦٧ 
طالب شعبة التاريخ                     معامالت التمييز لمقياس قيم التفاهم الدولي ل

 .بكلية التربية 

١٥ 

 ١٦ . مقياس قيم التفاهم الدولي لطالب شعبة التاريخ بكلية التربية  ٥٦٩

٥٩٢ 
مفتاح تصحيح مقياس قيم التفاهم الدولي لطالب شعبة التاريخ بكلية  

 .التربية 

١٧ 

 ١٨ . أسمـــاء الســادة المحكميـن     ٥٩٣

 ١٩ . غرافية لطالب عينة البحث أثناء تطبيق أدوات البحث      بعض الصور الفوتو ٥٩٤
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 م عنــوان الخريطة الصفحة

 ١ .الحضارات الرئيسة في العالم المعاصر  ٤٥٠

 ٢ .الحضارة اليونانية في عهد اإلسكندر األكبر  ٤٥٨

 ٣ .الحضـارة الـرومـانية  ٤٥٨

 ٤ .ة الفـارسيـة الحضـار ٤٦٦

 ٥ .الحضــارة الصينيــة  ٤٧٣

 ٦ . طـريق الحـرير التجاري  ٤٧٤

 ٧ .الحضــارة الهنـديـة  ٤٨٢

 ٨ ).األرثوذكسية ( الحضارة الروسية  ٤٨٩

 ٩ .الحضــارة األفــريقيــة  ٤٩٥

 ١٠ .الحضـــارة الغــربيــة  ٥٠٦
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