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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

يأيُّها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا  

  رابطوا واَتَ◌ّ◌قوا اهللا لعُلكم تفـلحونو 

  هللا العظيمصدق ا

 ٢٠٠اآلية    –سورة آل عمران  



  

  إهداء

  إلى ولدى الحبيبين

 عاطف وعمر



 شكر وتقدير
نـه اليســعنى إّال أن إنتهيــت مـن دراسـتى، فالحمـد هللا رب العـالمين، أمـا وقـد ا

ه سجد هللا العلى القدير شكرًا على عظيم نعمه وجالئل فضـله علـّى حتـى أتممـت هـذأ
 هللا وتوفيقهبعون ا كتمل هذا العمل العلمى المتواضعبعد أن ا -ويطيب لى  .الرسالة

وأسـمى معـانى التقـدير والعرفـان إلـى مـن وقـف  ،ارات الشـكرأن أتقدم بخـالص عبـ -
/ سـتاذ الــدكتوراألالعلميـة إلـى أسـتاذى الجليــل  ىبجـوارى وسـاندنى منـذ بدايـة خطــوات

فت بالتلمذة علـى يديـه، فقـد منحنـى مـن علمـه الذى شرُ  مصطفى عبد السميع محمد
 ، عنـى خيـر الجـزاءاهللا هأعظم األثر فـى نفسـى؛ فجـزاالوفير ووقته الثمين ما كان له 

يجاد كلمات تعبر عن شكرى وتقـديرى إمهما اجتهدت فى و ومتعه بالصحة والعافية، 
  .فلن أوفيه حقه

وفــاء / كتورالــدســتاذ األتقــدم بخــالص شــكرى وتقــديرى ألســتاذتى الفاضــلة أو 
 .تـدريس المسـاعد ورئـيس قسـم المنـاهج بالمعهـد سـابقاً الوطـرق أستاذ المنـاهج  كفافى

سـتاذ أ أمـل سـويدان/ كتورالدستاذ األمتنان ألستاذتى الفاضلة الشكر واالم بكما أتقد
  .تكنولوجيا التعليم المساعد ورئيس القسم

مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية  وليد يوسف/ للدكتوروجزيل شكرى وعرفانى 
  .فى مساعدتىعلى ما بذله من جهد، وسعة صدر،  التربية جامعة حلوان

كمــــا تتقــــدم الباحثــــة بجزيــــل الشــــكر إلــــى األســــاتذة األفاضــــل أعضــــاء لجنــــة 
  .شتراك فى مناقشة هذه الرسالةالالمناقشة لموافقتهم على ا

بخــالص الشــكر والتقــدير إلــى الســادة المحكمــين الــذين ويطيــب لــى أن أتوجــه 
  .أسهموا مشكورين بتوجيهاتهم البناءة التى أسهمت فى بناء أدوات البحث

ــــدم عظــــيم شــــكرى و وبكــــل اإل ــــل أق ــــان بالجمي ــــانى ألســــرتى اعــــزاز والعرف متن
مدرس المنـاهج وطـرق التـدريس  محمد محمود عبد الرازق/ الدكتورالصغيرة زوجى 

بكليــة التربيــة جامعــة حلــوان وأوالدى عــاطف وعمــر لمــا بــذلوه مــن جهــد وتحملــوا مــن 
  .مشقة؛ فبفضل معاونتهم أنعم اهللا علّى بإتمام هذا العمل

ألعـزاء وٕالـى روح خـوتى اإب عنى أن أعبر عن شكرى وتقـديرى إلـى وال يغي
  .الحبيبين فجزاهم اهللا عنى خير الجزاء فى الدنيا واآلخرة ىّ والد



  جامعة القاهرة

  

  والبحوث اإلدارة العامة للدراسات العليا

                                                                                      

 

  استمارة معلومات الرسائل التي تمت مناقشتها
  معهد الدراسات التربوية: المعهد/الكلية

  المناهج وطرق التدريس
  ماجستير                         دكتوراه      :الدرجة العلمية-١

  

  : بيانات الرسالة- ٢
  :  عنوان الرسالة باللغة العربية

ـــيم توظيـــف مصـــادر الـــتعلم فـــى ضـــوء معـــايير الجـــ " ودة الشـــاملة للتطبيـــق بالحلقـــة األولـــى مـــن التعل
  ".األساسى
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية:  

" Implementation of Learning Resources According To 
the Total Quality Standards for Applying In Elementary 
Education”. 

  مناهج وطرق التدريس :التخصص الدقيق
  : تاريخ المناقشة

  :بيانات الطالب-٣
  مصرية: الجنسية        أنثى: لجنس ا     أمانى قرنى إبراهيم حسن :االسم

  مايو  ١٥مدينة  –القاهرة  :العنوان 
  ٠١٠٤٧٥٥٩٧٤: محمول         :رقم التليفون

  :البريد اإللكترونى      :الفاكس
  وزارة التربية والتعليم: جهة العمل

  : المشرفون على الرسالة -٤
  الجامعة          سم                          القسم                     الكلية       اال         
  معهد الدراسات التربوية         القاهرة       مناهج          مصطفى عبد السميع. د.أ -١
  معهد الدراسات التربوية         القاهرة     تكنولوجيا     أمل عبد الفتاح سويدان. د -٢
  وفاء مصطفى كفافى           مناهج       معهد الدراسات التربوية         القاهرة. د -٣
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  :مستخلص الرسالة  -٥
  :باللغة العربية ١-٥

ر مفهوم الجودة الشاملة كأتجاه تطـورى معاصـر فـى العمليـة و ظهتهدف الدراسة الحالية إلى 
يـــة التعليميـــة مـــن أجـــل تحســـين أداء المعلـــم ممـــا التعليميـــة نتيجـــة تزايـــد االهتمـــام عالميـــًا بجـــودة العمل

مســتويات اإلتقــان ومعــايير الجــودة التعليميــة  ىيــنعكس أثــره علــى أداء التالميــذ، ومحاولــة الوصــول إلــ
العمليــة التعليميــة، فــى تكنولوجيــا اليســتلزم بالضــرورة االهتمــام بتوظيــف مصــادر الــتعلم لتفعيــل دور 

ة الحديثـة، فلـيس مـن المقبـول أن يظـل الكتـاب المدرسـى هــو مطلـب أساسـى للتربيـ ىفالتحـديث التربـو 
ـــيم فـــى عصـــر االنترنـــت وثـــورة  ـــا التعل ـــتعلم الوحيـــد، وأن يظـــل اإللقـــاء والتلقـــين همـــا طريقت مصـــدر ال
المعلومــات؛ وبــالرغم مــن االهتمــام المتزايــد بــالتعليم وباســتخدام التكنولوجيــا إال أن الصــورة التنفيذيــة ال 

نظـــام تعليمـــى متكامـــل ومتشـــبع بـــالجودة  ىا فـــإن مـــن متطلبـــات الوصـــول إلـــتـــزال دون المـــأمول، لـــذ
  .ضرورة وضع معايير لتوظيف مصادر التعلم

  :أهداف البحث 
  .ضوء التجارب العالمية فىالجودة الشاملة لتوظيف مصادر التعلم  - ١
 .األساسىللتعليم  ىتوظيف مصادر التعلم بالمرحلة األول - ٢

  :حدود البحث 
لمعلمين فى ثمان مدارس من أصل سـبعة عشـر مدرسـة للتعلـيم االساسـى علـى اقتصر البحث على ا

مـن المـدارس % ٤٧، وذلك بنسبة )مايو التعليمية سابقا ١٥-التبين(مستوى إدارة المستقبل التعليمية 
  .مجتمع البحث الحالى، وكذلك تم اختيار المكتبة المدرسية ومعمل الكمبيوتر كبيئات للتعلم

  :الكلمات الدالة 
  . توظيف مصادر التعلم -
 . معايير الجودة الشاملة -

  .الحلقة األولى من التعليم األساسى -
  
  

 
 

 
 



  جامعة القاهرة

  

  والبحوث اإلدارة العامة للدراسات العليا

                                                                                      

 

  
  : باللغة األجنبية ٢-٥

As a result of the international effort to improve the quality standards 
for Educators, the need for a comprehensive quality system aimed at 
enhancing students' performance has been recognized. That leads to the 
necessity of using learning resources to implement the Technology in the 
process of teaching and learning.  

The Education development is a necessity in modern education .it's 
no longer exceptable to have the school books as the only source for 
education , and to have lecturing and repetition as the two educational  
methods in the internet revolutionary information era. 

In spite of the increasing attention for education and using technology, the 
full benefit hasn't been fully realized. To achieve a complete successful 
education system, we need new standards to implement learning resources 
which shows the necessity to a new education vision follow the rapid 
changes around us to achieve a real development in all aspects related to 
educational process. That the implementation of learning resources is 
considered an important issue so, if it is well used it can make the learning 
experience the most effective. 
KEY WORDS:  
 

- Implementation of Learning Resources According. 
- Total Quality Standards for Applying. 
- Elementary Education . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  :أهم النتائج التطبيقية التي تم التوصل إليها - ٦
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 .التعرف على خبرات المعلمين بمجال الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم -

 .ت التدريبية اثناء الخدمةواقع استفادة المعلمون من الدورا -

 .تقييم المعلمين ألنفسهم فيما يخص توظيف مصادر التعلم -

اشــارت النتــائج إلــى أن نســبة اخصــاّئى المكتبــات : فيمــا يخــص المؤهــل الدراســى والتخصــص -
 %.٥٢والمعلومات غير المتخصصين أكاديميًا تصل إلى 

اشــارت الدراسـة إلــى توافرهــا  فقــد: مـدى تــوافر المصــادر المطبوعـة داخــل المكتبــات المدرسـية -
علــــى عــــدم % ٧٨فيمــــا عــــدا الــــدوريات والصــــحف والمجــــالت والتــــى أجمــــع % ١٠٠بنســــبة 
 .توافرها

اشـارت النتـائج إلـى تـوافر أشـرطة الفيـديو بنسـبة : مدى تـوافر المصـادر البصـرية والمسـموعة -
دد فى عـدد خمـس مكتبـات مدرسـية فقـط، كمـا يتـوافر أجهـزة تليفزيـون وتسـجيل فـى عـ% ٥٥

 .مكتبات) ٩(مكتبات من أجمالى المكتبات المدرسية عينة البحث وعددها ) ٦(

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ما هي الجهات التي يمكن أن تستفيد من هذا البحث - ٧


