
 

 

  

  

  

  

ئم على المستودعات الرقمية باستخدام الكمبيوتر اللوحي لتنمية برنامج مقترح قا

ول بعض المهارات التكنولوجية الرياضية والتحصيل الرياضي لطالب الصف األ

  اإلعدادي بمدارس المجتمع 

  

  حبث مقدم للحصول على درجة املاجستري يف التربية
  (ختصص تكنولوجيا التعليم)

  

  إعداد

  محمود جاد مصطفى عبد المجيد
  اإلعدادية بمدرسة مصر الخير رياضيات أول معلم 

  إشراف
  د. شعيب جمال محمد صالح                       أ.د/ حسن على حسن سالمه               
  مدرس تكنولوجيا التعليم                         أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ            

  كلية التربية ــ جامعة سوهاج          كلية التربية ــ جامعة سوهاج                    
  

  هـ١٤٤١م ــــ ٢٠١٩

 
 كلية التربية

 قسم تكنولوجيا التعليم
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  ﴾وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا﴿
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  )١مرفق (



  عنوان الرسالة:

  
  
  
  
  

  ب:ـاسم الطال

الدرجة 

  ة:ـــالعلمي

  القسم التابع له:

  الكلية:

  ة:ــالجامع

  رج:ـالتخ سنة

           ح:  ـالمنسنة 







  
  محمود جاد مصطفي عبد المجيد

  الماجستير في التربية

  تكنولوجيا التعليمقسم 

  كلية التربية 

  جامعة سوهاج

  م٢٠٠٦

  م٢٠١٩

  

  

  

  



 ه 
 

 

  )٢مرفق (



 ة:ــــــــعنوان الرسال




  ب: ـــــــــــاسم الطال

  ة: ـــالدرجة العلمي

  .لجنة االشراف

 أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ كلية التربية جامعة سوهاج  
 مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة سوهاج  

  .لجنة فحص وتقييم الرسالة


  أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ ــــ كلية التربية ــــ جامعة سوهاج

رئيسا 
  مشرفًا


  كلية التربية ــــ جامعة سوهاجأستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ ـــــ 

عضوا 
  مناقشًا


أستاذ تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس ـــــ كلية 

   الواديالتربية بقنا ــــ جامعة جنوب 

عضوا 
  مناقشًا

  م١٧/١٠/٢٠١٩تاريخ المناقشة: 

  الدراسات العليا:

  م٢٠١٩أجيزت الرسالة بتاريخ      /       /                       ختم اإلجازة                

  موافقة مجلس الكلية                                               موافقة مجلس الجامعة 

  م٢٠١٩م                                                  /      /٢٠١٩/       /    



 و 
 

 

  شكر وتقدير

ي أسبغ النعم، وكفي النقم، تفضل علي المحسن باألجر، وعلى المسيء بالمغفرة والستر، من الحمد هللا الذ
توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ال معبود بحق سواه ثم الصالة والسالم على النبي المهداة، والنعمة 

  محمد وآلة وصحبه ومن وااله وبعد: داةسالم

، فيا رب لك الحمد أن هديتني لإلسالم، ومننت على سبيل العلم ورزقهم ليشكروه ؛خلق اهللا العباد ليذكروه
ألنك أعنتني ووفقتني  ؛إلى حيز الوجود، ولك الشكر قبل كل شيء بحثال اوالبيان، ألبحث وأتأمل ثم أخرج بهذ

  .ا البحثوهيأت لي من أسباب الصحة والعافية ما مكنني من أداء هذ

  .........     حقا سعيتم فكان السعي مشكوراإن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم      

    إن جف حبري عن التعبير يكتبكم     .........      قلب بـه صفاء الحـب تعبيــرا

اتقدم بالشكر لمنارة العلم / جامعة سوهاج، وكلية التربية، وقسم تكنولوجيا التعليم وأساتذتها األفاضل، 
، وأخص بالشكر الباحثين وطلبة العلم، فجزاهم اهللا عنا كل خيرأشكرهم جميعا على جهودهم، لتمهيد طريق 

  األستاذ الدكتور/يسري مصطفي السيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم لما اسداه لنا من توجيه وارشاد.

؛ لتفضله على ةسالم حسن على ستاذ الدكتور / حسنوبأرفع وأسمي آيات الشكر والعرفان بالجميل إلي األ
على رسالتي، ولما أسدي إلى من نصح وإرشاد وتوجيه، حتى نضجت الدراسة وحان قطافها، شراف بقبول األ

  فحفظه اهللا ورعاه وجعله زخرا لطلبة العلم.

شراف على رسالتي، ولما الدكتور/ شعيب جمال محمد صالح؛ لتفضله بقبول األاألستاذ كما أخص بالشكر 
  اسدي إلى من نصح وإرشاد.

  لجنة المناقشة:والشكر موصول ألعضاء 

  عالء محمود صادقالدكتور /واالستاذ             حسام الدين محمد عبد المطلب مازنالدكتور /  االستاذ 

  لتفضلهم بقبول مناقشة الدراسة لتصفيتها من الخلل والزلل وإخراجها على أتم وجه وأفضل صورة.

جهد ووقت، ولما قدموه من نصائح وتوجيهات  كما أتقدم بالشكر للسادة المحكمين أينما وجدوا، لما بذلوه من
  في تحكيم أدوات الدراسة.

بمركز دار السالم لتذليل الصعاب أمامي حتى  اإلعداديةوعرفانًا مني بالجميل أشكر ادارة مدرسة مصر الخير 
  أطبق وأتم دراستي.

هذه الدراسة وإيصالها وفي الختام أشكر كل من كان لي عونا في بحثي هذا ومن قدم لي التسهيالت، إلتمام 
  ، السيما أمي وزوجتي.إلى ما وصلت إليه
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  المستخلص

المستودعات الرقمية باستخدام الكمبيوتر اللوحي لتنمية  على: برنامج مقرح قائم عنوان البحث
بعض المهارات التكنولوجية الرياضية والتحصيل الرياضي لطالب الصف األول 

  بمدارس المجتمعاإلعدادي 

  د: محمود جاد مصطفي عبد المجياسم الباحث

باستخدام الكمبيوتر المستودعات الرقمية  علىبرنامج قائم إعداد  إلى هدف البحث الحالي
 الرياضية والتحصيل والتكنولوجية بعض المهارات التكنولوجية ضعفاللوحي وذلك لمعالجة 

 ٣٠بحث من (وتكونت مجموعة ال المجتمع،عدادي بمدارس ول اإلالرياضي لطالب الصف األ
واستخدم الباحث المنهج من طالب مدرسة مصر الخير اإلعدادية بدار السالم، طالب وطالبة) 
برنامج قائم على المستودعات الرقمية، ودليل معلم  عدأو ،الواحدةالمجموعة  يشبه التجريبي ذ

طالب وكتيب طالب، واختبار لبعض المهارات التكنولوجية الرياضية، وبطاقة مالحظة أداء ال
أن  لىإ وتوصل البحثالمهاري لبعض المهارات التكنولوجية، واالختبار التحصيلي المعرفي، 

فاعلية في  حقق اللوحيالمستودعات الرقمية باستخدام الكمبيوتر  علىاستخدام البرنامج القائم 
، سواء في اإلعداديول في مقرر الرياضيات للصف األ مجموعة البحثتحصيل طالب  تحسين
مهارات الجبر او الرسم الهندسي على الكمبيوتر اللوحي أو أداء بعض المهارات أداء 

  التكنولوجية.

  الكلمات المفتاحية: 

المستودعات الرقمية، الكمبيوتر اللوحي ـــــ المهارات التكنولوجية الرياضية ـــــ 
  المهارات التكنولوجية ـــــ طالب مدارس المجتمع.
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Abstract 
The title of research: A suggested program based on Digital Repositories 

using the Tablet- PC to develop some Mathematical 
Technological Skills and Math achievement for the 
first-grade community schools' students. 

Name of the researcher:  Mahmoud Gad Mostafa Abd Elmgead  

The aim of the current research is to prepare a program based on 
digital repositories using tablet computers in order to address the weakness 
of some technological skills and mathematical technological skills and 
mathematical achievement of the first-grade preparatory students in 
community schools. The research group consisted of (30 students) of Egypt 
Elkaher Preparatory School students in Dar El Salam. The experimental 
one-group program was prepared based on digital repositories and a teacher 
guide and student booklet and a test for some technological skills and note 
the performance of students skills for some mathematical technological 
skills and achievement test The research found that the use of the existing 
program on digital repositories by using the Tablet PC has achieved the 
effectiveness of the collection of students Vythassan research group in 
mathematics course For the first grade preparatory, whether in the 
performance of algebra skills or engineering drawing on the tablet or 
perform some technological skills. 

key words: 

Digital repositories, Tablet computers – Mathematical Technology Skills - 

Technological Skills - students of Community Schools  

  

  

  

  

  


