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 جامعة عين شمس   
 كمية التربية       

 قسم المناىج وطرق التدريس
 
 

 

فاعهُت برَايج يقترح قائى عهً استخذاو 

انتعهى انخهُط نتًُُت يهاراث انتفكُر 

انتارَخٍ وانتىاصم االجتًاعٍ نذي طانباث 

 انصف األول انثاَىٌ 
 

 درجة دكتوراه الفمسفة في التربية  لنيلرسالة مقدمة 
 تاريخ(المناىج وطرق تدريس تخصص: )

 إعداد 
 هند ٌوسف محمد زائد

 محاضر المناىج وطرق تدريس العموم االجتماعية
 جامعة طيبة  -بكمية العموم واآلداب  

 

 رافــــــإش

أ.د/ َحًُ عطُت 

 سهًُاٌ

 أستاذ المناىج كطرؽ تدريس التاريخ
 المناىج السابؽكرئيس قسـ 
 جامعة عيف شمس –كمية التربية 

 أ.د / عهٍ يحًذ دوَذٌ 

 كرئيس قسـ تقنيات التعميـ – أستاذ تكنكلكجيا التعميـ
 جامعة طيبة –كمية التربية 

 عبذ انفتاح ٍد/ هبت هللا حهً

 مدرس المناىج كطرؽ التدريس
 جامعة عيف شمس –كمية التربية 

 ـٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ
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 مستخلص

عمػػأ اسػػػتخداـ الػػتعمـ الخمػػػيط لتنميػػة ميػػػارات فاعميػػة برنػػػامج مقتػػرح قػػػائـ : عنــوان الرســـالة
الت كيػػػر التػػػػاريخت كالتكا ػػػػؿ االجتمػػػػاعت لػػػػدل طالبػػػػات ال ػػػػؼ األكؿ 

  .الثانكم
 ـ.ٕ٘ٔٓ/ /  تاريخ المناقشة:
فاعميػة برنػامج مقتػرح قػائـ عمػأ اسػتخداـ الػتعمـ الخمػيط لتنميػة التعػرؼ عمػأ  ىدف البحـث:

 .االجتماعت لدل طالبات ال ؼ األكؿ الثانكمميارات الت كير التاريخت كالتكا ؿ 
  إجراءات البحث: 

ك ػػػع قائمػػػة بميػػػارات الت كيػػػر التػػػاريخت التػػػت يجػػػب تكافرىػػػا لػػػدل طالبػػػات ال ػػػؼ  لٔ
 األكؿ الثانكم.

ك ع قائمة بميارات التكا ػؿ االجتمػاعت التػت يجػب تكافرىػا لػدل طالبػات ال ػؼ  لٕ
 األكؿ الثانكم

مج قػػػػائـ عمػػػػأ ميػػػػارات الت كيػػػػر التػػػػاريخت تلديػػػػد األسػػػػس التػػػػت يقػػػػـك عمييػػػػا برنػػػػا لٖ
 كالتكا ؿ االجتماعت.

 إعداد برنامج ميارات الت كير التاريخت كالتكا ؿ االجتماعت. لٗ

 إعداد أدكات التقكيـ كت منت:  ل٘

 بل اختبار ميارات التكا ؿ االجتماعت أل اختبار ميارات الت كير التاريخت
 ل تلديد مدل فاعمية البرنامج مف خبلؿ: ٘
 يؽ أدكات التقكيـ قبميان.تطب -أ
 تطبيؽ البرنامج عمأ مجمكعة البلث. -ب
 تطبيؽ أدكات التقكيـ بعديان. -ج
 ل تلميؿ النتائج كمناقشتيا كت سيرىا.ٙ
 ل تقديـ التك يات كالمقترلات.ٚ

 نتائج البحث: 
 طالباتبيف متكسطت درجات  ٘ٓ,ٓعند مستكل  إل ائيايكجد فرؽ داؿ  -ٔ

فت اختبار ميارات الت كير البعدم /المجمكعة التجريبية فت كؿ مف القياس القبمت 
  ل الح القياس البعدم. التاريخت ككؿ

 طالباتبيف متكسطت درجات  ٘ٓ,ٓعند مستكل  إل ائيايكجد فرؽ داؿ  -ٕ
فت كؿ ميارة مف ميارات البعدم /المجمكعة التجريبية فت كؿ مف القياس القبمت 

 ل الح القياس البعدم.ر التاريخت اختبار الت كي
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 طالباتبيف متكسطت درجات  ٘ٓ,ٓعند مستكل  يكجد فرؽ داؿ إل ائيا -ٖ
فت اختبار ميارات البعدم /المجمكعة التجريبية فت كؿ مف القياس القبمت 

 ل الح القياس البعدم. التكا ؿ االجتماعت ككؿ
 طالباتبيف متكسطت درجات  ٘ٓ,ٓعند مستكل  يكجد فرؽ داؿ إل ائيا -ٗ

فت كؿ ميارة مف ميارات البعدم /المجمكعة التجريبية فت كؿ مف القياس القبمت 
 ل الح القياس البعدم.اختبار التكا ؿ االجتماعت 

  




