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  لتربیة اكلیة          

  رق التدریسقسم المناھج وط

  

  

  

 مبادئ مقرر لتدريس 0٢, الويب أدوات بعض استخدام فاعلية
 كلية لطالب اإللكرتونية العناصر توصيل مهارات إكساب يف اإللكرتونيات

  بسوهاج الصناعي التعليم
  

  تخصص ل علي درجة الماجستیر في التربیة  للحصوبحث مقدم

  "كھرباء   -  مناھج وطرق تدریس التعلیم الصناعي" 

  إعداد

  محمد محمد الاله عبد محمد

  سوھاج جامعة -" كھرباء " الصناعي التعلیم بكلیة معید

  إشراف

  سالمة حسن على حسن/ د.أ

  المتفرغ التعلیم تكنولوجیاو التدریس طرقو المناھج أستاذ

                                                           .سوھاج جامعة - التربیة كلیة  

  محجوب محمد كریم  على/د                   الجلیل عبد محمد سید على/د.أ     

  المتفرغ العلوم تدریس وطرق المناھج أستاذ        تدریسال وطرق المناھج قسم ورئیس أستاذ 

  سوھاج جامعة -  التربیة كلیة             والبحوث العلیا الدراسات ئونلش السابق وكیلالو

  أسیوط جامعة - التربیة كلیة              
  م٢٠١٧ - ـه١٤٣٨



 ط 

  المستخلص

 إكساب يف اإللكترونيات مبادئ مقرر لتدريس 2,0 الويب أدوات بعض استخدام فاعلية: البحثعنوان 
  .بسوهاج الصناعي التعليم كلية لطالب العناصر توصيل مهارات

  .حممد حممد الاله عبد حممد :الباحث

  .كهرباء -  الصناعي التعليم تدريس وطرق مناهج ختصص / التربية يف ماجستري: الدرجة

  :إشراف

      التربية كلية تفرغ،امل التعليم وتكنولوجيا التدريس وطرق املناهج أستاذ سالمة، حسن على حسن. د.أ         
  .  سوهاج جامعة -

 السابق والوكيل التدريس وطرق املناهج قسم ورئيس أستاذ اجلليل، عبد حممد سيد على. د.أ       
  .أسيوط جامعة - التربية كلية والبحوث، العليا الدراســــات لشــئون

  .سوهاج جامعة - التربية كلية املتفرغ، العلوم تدريس وطرق املناهج أستاذ حمجوب، حممد كرمي على. د     

  :التاریخ                                    .سوهاج جامعة - التربية كلية: الكلیة

 الصناعي التعليم بكلية الثانية الفرقة لطالب اإللكترونية العناصر توصيل مهارات إكساب إيل البحث هدف   
 البحث مشكلة حتددت حيث" بوك الفيس – االلكترونية املدونات "للويب الثاين اجليل أدوات بعض باستخدام

 ثنائي – العادي الثنائي علي تطبيقات (بوحديت املتضمنة اإللكترونية العناصر توصيل مهارات ضعف يف احلايل
 جمموعة وتكونت سوهاج؛ جبامعة الصناعي التعليم بكلية كهرباء ختصص الثانية الفرقة طالب لدى) الزينر

 املـنهج الباحث واستخدم ،)ضابطة جمموعة طالب ١٦و جتريبية جمموعة طالب ١٦ (طالب ٣٢ نم البحث
 :اآلتية واألدوات املواد وأعد والضابطة، التجريبية املتكافئتني اموعتني ذي التجريبـي شـبه

  .املعلم دليل -
  .الطالب دليل -
  . لكترونيةاإل العناصر توصيل ملهارات املعريف اجلانب لقياس حتصيلي اختبار -
  . اإللكترونية العناصر توصيل مهارات أداء مالحظة بطاقة -

  :اآلتية النتائج إىل البحث توصلو
 التجريبية اموعة طالب حتصيل تنمية يف فاعلية حققا اإللكترونية واملدونة بوك الفيس استخدام -

 .اإللكترونيات مبادئ قررمب بالوحدتني املتضمنة اإللكترونية العناصر توصيل ملهارات املعريف للجانب



 ي 

 ( املهارات ويف عامة بصفة اإللكترونية العناصر توصيل مهارات أداء يف التجريبية اموعة طالب تفوق -
 .الضابطة باموعة مقارنةً خاصة بصفة ) ٩م ، ٧م ، ٦م ، ٥م ، ٤م ، ٣م ، ٢م ، ١م

 مقارنةً اإللكترونية العناصر توصيل اتمهار من ٨م املهارة يف التجريبية اموعة طالب أداء تفوق عدم -
 .الضابطة باموعة

 توصيل مهارات – العملية املهارات – بوك الفيس – املدونات – ٢,٠ الويب :الكلمات المفتاحیة
  .الصناعي التعليم طالب – اإللكترونية العناصر

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




