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Summary of the study

(البقرة ،آية)52 :

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسللين سليدنا محملد
النبي األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإنه لمن شكر هللا والوفاء إلى أصحاب الفضل والعطاء أن أخصلص فلي هلذا
المقام قدراً أعترف فيه بالفضل لذويه وأن أوجه خالص شكري وعظليم امتنلاني لكلل
ملن سلاهم فلي إتملام هلذا العملل المتواضلد .واقتلدا ًء بقلول المصلطفى صللى هللا عليله
وسلللم مننأ دىننلي م ننروف م فكانو ه اوننوام تج اننما ننف وهننلكف مننو ووننوام ت ن اننو ف ن  صللدق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
فللليس لللى أن أدعللى إنجللاع هللذا العمللل بمفللردي دون رعايللة علمللاء أجللالء،
وأخوة مخلصين بذلوا جهداً صادقا ً من البدء حتى المنتهى.
لذلك ال يسلعني وقلد انتهيلت ملن إعلداد هلذا البحل إال أن أبلادر بسسلمى آيلات
تتم  ،الللذى
الشللكر والعرفللان بالجميللل إلللى سللعادة األستتذ ا اكتتر/ذمحم أ تتر ط ت
منحنللى شللرف التلمللذة علللى يديلله وشللملني بتوجيهاتلله القيمللة وآرائلله السللديدة وعطفلله
الغامر في كل مرحللة ملن مراحلل إعلداد هلذا البحل  ،فحقلا ً قلد نصلأ فوجله ،وأشلار
فعلّم ،فقد علمنى الحلم قبل العلم ،والصمت قبل الحدي  ،فجعاه هللا عنى خير الجلعاء
وأحسنه ومتعه بموفور الصحة والعافية ونفد بعلمه وعمله كل باح عن المعرفة.
كمللا أتقللدم بخللالص الشللكر والتقللدير إلللى طستتذ او م مى تت ستتم ر األستتذ ا
 ،علللى رعايتلله للباحتللة وتوجيهاتلله وآرائلله السللديدة
تتس اكست ر اس ت
اكتتر/ذمحم
والقيمة لها خالل مراحل البح  ،فقد تعلمت منه آداب البحل وسللوكياته قبلل منهجله
فمللا بخللل علللى الباحت لة بوقللت وال بجهللد فجللعاه هللا عنللى خيللر الجللعاء وسللدد خطللاه،
ومتعه بالصحة والعافية.
وتتقدم الباحتة أيضا ً بخالص الشكر والتقدير إلى اكر/ذمح م ط ني ىي حجب،
علللى مسللاندتها للباحتللة وتوجيهاتهللا البنللاءة وعلمهللا الغعيللر الللذى طالمللا أمللدتني بلله
فجعاها هللا عنى خير الجعاء ،ومتعها بالصحة والعافية.
كما أتقدم بسسمى آيات االمتنان والعرفان بالجميل إلى أستاذى الفاضل األسذ ا
أ ر بره ،الذى شملني بعطفه وتوجيهاتله وآرائله القيملة فلي
اكر/ذمحم بر اك ؤ
كل مرحلة من مراحل البح والذى طالما شجعني ودفعني إلى األمام وكان قدوة للي
في علمه وخلقه ،فجعاه هللا خير الجعاء ومتعه بالصحة والعافية.

وفى هذا المقام ال يسلعني إال أن أتقلدم بخلالص الشلكر واالمتنلان إللى األستذ ا
اكر/ذمحم فمزو بر اكسالس اكشحب ن الذى تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة وتحملل
سيادته مشقة السفر واستقطاعه من وقته وجهلده التملين لقلراءة هلذا البحل فإنله لملن
دواعى سرورى أن أنهل من علمله الغعيلر فلسلانى حقلا ً يعجلع علن شلكره فجلعاه هللا
عنى خير الجعاء.
كما أتقدم أيضا ً بالشكر والتقدير إلى اكر/ذمحم أ ر بر اكتحاز  ،فقلد تعلملت
مللن سلليادته الكتيللر واقتللديت بخلقلله الرفيللد ،فجللعاه هللا عنللى خيللر الجللعاء ،ومتعلله
بالصحة والعافية.
كمللا أتقللدم بالشللكر إلللى كللل مللن اكتتر/ذمح م ح م ت س اكمتتم تترحج ذ/نمكمج ت
اكذمىتت س ب ك/ى تت ماألستتذ ام بتتر اكجتتمار اكتتا - /المللدرس المسللاعد بالقسللم ،علللى
معاونتهما لي في إجراء األساليب اإلحصائية المتضلمنة بلالجعء الميلداني للبحل فلال
يسعني إال أن أدعو لهما بالتوفيق والسداد.
كللذلك أتقللدم بخللالص شللكرى وتقللديرى إلللى تتالب م كب ت ف اك حل ت اك ك ت -
شمب اكجمحاف ب ك/ى وفقهم هللا وسدد خطاهم.
كما يطيب لي أن أتقدم بكلل الشلكر والتقلدير إللى كلل ملن علاونني بالنصلأ أو
التحكيم ألدوات البح فلهم منى عظيم الشكر والتقدير.
أيضا ً أتقدم بكل الشكر واالمتنان لصلديقات دربلي وحبيبلاتي اكتر/ذمح م إ ت
حز  ،فقلللد شلللملوني برعلللايتهم
جتتت ر ،اكتتتر/ذمح م شتتتح اكستتت ر ،اكتتتر/ذمح م ستتت
وتحفيعهم لي إلتمام هذا البح  ،فاهلل أدعو لهن بالصحة والعافية.
كللذلك أتقللدم بالشللكر والتقللدير إلللى عمالئللي المعيللدين والمدرسللين المسللاعدين
بقسم المناهج وطرق التدريس وأخص بالذكر شعبة الدراسات االجتماعية ،وفقهلم هللا
وسدد خطاهم.
وال يفوتني أن أر ّد الحق إلى أهله فستقدم بكل آيلات الشلكر والتقلدير واالمتنلان
لوالديّ الععيعين على صبرهما علىّ وتحملهما الكتير والكتير من أجل وصلولي إللى
هذا المقام ،فلسلاني يعجلع علن شلكرهما ورد جميلهملا عللىّ فلاهلل أدعلو لهملا بموفلور
الصحة والعافية.
كما أتقدم بالشكر واالمتنان إللى عوجلي الدكتورمحملد فلوعى حجلا وأوالدي
 :إسالس م أ ر عللى معلاونتهم للي ملن أجلل إتملام هلذا البحل وتحملهلم الكتيلر ملن
أجلى وتجاوعهم عن تقصيري في حقهم فجعاهم هللا عنى خير الجعاء.
مطخ حا فإن كنت قد أصبت فهذا من فضلل هللا وتوجيهلات أسلاتذتي المشلرفين
على البح  ،وإن كنت قد قصرت فذلك منى ومن الشيطان وحسبي أنى اجتهدت.

سذخىص
اسم الطالبة :تهانى عطية محمود أحمد البنا.
عنوان البحث :فعاليلة برنلامج تلدريبي قلائم عللي اللتعلم النشلط لتنميلة مهلارات رسلم وإسلتخدام
الخريطة وتقدير الذات لدي الطالب المعلمين بشعبة الجغرافيا.

هددده هددلا البحددت ملددى تنميددة مهدداخاا خاددر وااددتددار الدخيطددة وتالددديخ الددلاا لددد الطد

معلمى الجغخافيا بكلية التخبية من د ل بخنامج تدخيبى قائر على التعلر النشط .

واا ددتلذر لل ددة د اخا ددة نوخي ددة للبح ددوت والد اخا دداا وامدبي دداا لاا ال ددلة بمو ددو البح ددت

الحالى؛ وللة بهده التو ل ملى اماد
قائمة باالحتياجاا التدخيبية للط

الللادلية التدى يالدور عليهدا البحدتا وأي دال التو دل ملدى

معلمى الجغخافيا المتعلالة بمهاخاا خار وااتددار الدخيطة.
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