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Abstract 

 
Researcher’s Name: Mostafa Elsayed Ali Ghazy  

Research Title: "The effectiveness of the employment of 
Geographic Information Systems (GIS) for the teaching of 
geography in the development of some of the science processes at 

the first-grade secondary students". 
The main Objective of the Research: Recognizing the 

effectiveness employment of  Geographic Information Systems 
(GIS) for the teaching of geography in the development of some 

of the science processes at the first-grade secondary students. 
Sample of The research: The sample of the research (60) 

students from the students of the first grade secondary devided 
into two groups: experimental and adjuster group, the the unit 

prepared has been taught through by using GIS for the 
experimental group, while the adjustor group studied the 

curriculum geography by the traditional method, the tribal and 
post measurement has been accounted to the two groups by using 

the research tool which was prepared by the researcher : the test 
of science operations. 
The results of the Search: the results of the research revealed 

that no significant statistical differences at the level of results 
(0.05) between the performance of the experimental and adjustor 

groups in the post application of the test of the science operations 
for the experimental group. 

Description of the Research: Research consistes of five chapters 
and a summary of the Arabic language, and a summary in 

English, and the number (8) supplements, and (26) table, (19) 
form. 

Key Words: Geographic Information Systems, science processes, 
the first-grade secondary students. 
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