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وبعض  الوعي بالتراث الوطني موديول رقمي مقترح لتنمية
  المرحلة اإلعدادية تالميذ التفكير التاريخي لدى مهارات

 

 التربية في فلسفةال دكتوراهمتطلبات الحصول علي درجة  الستكمالرسالة مقدمة 
 (التاريخ )مناهج وطرق تدريس

 

 ـدادإعـ
 عماد عبدالنبي عبدالسميع الغباري 

 جامعة طنطا –الباحث بكلية التربية 
 

 
 

 رافإشـــــ
 

 أ.د/ عطـية حسين هجرس

الدراسات أستاذ المناهج وطرق تدريس 
 ( المتفرغ االجتماعية )

 جامعة طنطا - كلية التربية

 

 بدوي أ.د/ عاطف محمد 

 أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةووكيل الكلية ل
 جامعة طنطا -كلية التربية  -

 ( مشرفًا رئيًسا )

 أ.د/ عبد الرؤوف محمد الفقي

 أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ المساعد

 جامعة طنطا –كلية التربية 

 م 2011 -هـ 1432

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 ِعلَم َلَنا ِإلَّ َما َعلََّمَتَنا إنََّك َأنَت  َحاَنَك لَ ُسب "
 ْالَعِليُم الَحِكيُم "

 
 صدق اهلل العظيم

 (32)جزء من اآلية: سورة البقرة                           

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 عة طنطاجام         
 كلية التربية         

 قسم المناهج وطرق التدريس
   ************** 

 دكتوراه رسالة
وبعووم مرووامات موديووور ميمووت م توومي لتنميووب الوووعت بووالتما  الووو نت  عنــوان الرســالة:

 .تالميذ الممحلب اإلعداديب التفكيم التاميخت لدى
 . عماد عبد النبت عبد السميع الغبامي  اسم الباحث:

 التاميخ". "مناهج و مق تدميس التمبيب تخصص دكتوماه الفلسفب فت الدرجة العلمية:
 
 جنة اإلشراف:ل
 

 أ.د/ عطـية حسين هجرس

الدماسات أستاذ المناهج و مق تدميس 
 الجتماعيب )المتفمغ(

 جامعب  ن ا - كليب التمبيب

 

 أ.د/ عاطف محمد بدوي 

 أستاذ المناهج و مق تدميس التاميخ 

ووكيل الكليب لشئون خدمب المجتمع وتنميب 
 جامعب  ن ا –كليب التمبيب  - البيئب

 ًسا()مشمًفا مئي
 

 أ.د/ عبد الرؤوف محمد الفقي

 أستاذ المناهج و مق تدميس التاميخ المساعد

 جامعب  ن ا –كليب التمبيب 

 أ.د. عاطف محمد بدوي 
كلية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ 

 جامـعة طنطا -ربـية الت

 

 



 

 

 

 

 

 

 قرار لجنة المناقشة والحكم
وبعووم مرووامات موديووور ميمووت م توومي لتنميووب الوووعت بووالتما  الووو نت  عنــوان الرســالة:

 .تالميذ الممحلب اإلعداديب التفكيم التاميخت لدى
 عماد عبد النبت عبد السميع الغبامي  احث:اسم الب

 التمبيب تخصص "مناهج و مق تدميس التاميخ". فت فلسفبال دكتوماه الدرجة العلمية:

 م 2011/     /      تاريخ المناقشة:
 قرار اللجنة :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................ 

 توقيعات لجنة المناقشة والحكم:
 التوقيع الوظيفة السادة أعضاء اللجنة

ميس الجغمافيووا أسووتاذ المنوواهج و وومق توود همحمد أمين عطو 
التمبيووب  كليووبل السوواب )المتفوومغ( والعميوود 

 .جامعب  ن ا

 

أسوووتاذ المنووواهج و ووومق تووودميس التووواميخ  عثمان إسماعيل الجزار
 .بكليب التمبيب جامعب األزهم

 

نووواهج و ووومق تووودميس التووواميخ أسوووتاذ الم طف محمد بدوي عا
لشوووووووئون خدموووووووب  التمبيوووووووب كليوووووووبووكيووووووول 

 ، جامعب  ن ا.المجتمع وتنميب البيئب

 

أستاذ المنواهج و ومق تودميس الدماسوات  عطية حسين هجرس
التمبيووووب  كليووووبب ( المتفوووومغ الجتماعيووووب )
 .جامعب  ن ا

 

 شكر وتقدير



 

 

 

 

 

 

بفضوول  وتوفي وو  فوواللرم  أن وف نووت إلنجوواز هووذا البحوو ه وأثنووت عليوو  أحموود و وأشووكم     
 لك الحمد ولك الشكم كما ينبغت لجالر وجرك وعظيم سل انك.

 وأشكم السادة األساتذة الذين تفضلوا باإلشماف علت هذه الدماسب:     
 .األستاذ الدكتور/ عاطف محمد بدوي 

 البيئة .تنمية و المجتمع خدمة ن أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ ووكيل الكلية لشئو      
 .األستاذ الدكتور/ عطية حسين هجرس 

 بالكليب.أستاذ المناهج و مق تدميس الدماسات الجتماعيب  

 .األستاذ الدكتور/ عبد الرؤوف محمد الفقي 

 بالكليب.أستاذ المناهج و مق تدميس التاميخ المساعد      

 
 ن تفضال ب بور منايشب هذه الدماسب:أتوج  بالشكم إلت األستاذين اللذيكما      
  /محمد أمين عطوهاألستاذ الدكتور. 

 .التربية جامعة طنطالكلية والعميد السابق  الجغرافياأستاذ المناهج وطرق تدريس       
  /عثمان إسماعيل الجزاراألستاذ الدكتور. 

 .التمبيب جامعب األزهم كليبب التاميخأستاذ المناهج و مق تدميس  

 

والشكم كل الشكم إلوت أسواتذتت ب سوم المنواهج و ومق التودميس بالكليوب بوجو  عوام      
 وأسمة تدميس الدماسات الجتماعيب بوج  خاص.

كمووووا أشووووكم جميووووع أفووووماد أسوووومتت، والوووودي ووالوووودتت أموووود و فووووت عممهمووووا ومتعرمووووا      
ا بالصووحب والعافيووب، وأخوووتت وزوجتووت مفي ووب دمبووت التووت تحملووت معووت عنووا  إعووداد هووذ
البحوو ، وابنتووم إيمووان وشوورد ل ووا  مووا بثوووه فووت نفسووت موون أموول، ومووا دفعووونت إليوو  موون 

 عمل.

 ،،، وهللا ولي التوفيق                                                
 


