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 ىداءال

 .أختي رحميا اهللفي ذاكرتي ..  ةه لى ركح هف رحمت جسدان كها زالت بذكراٌا العطرة حي  إ

 .طال اهلل في عمرهأوالدي بىكر عطفً .... إلى هف يضيء دىيامى 

 .والدتي حفظيا اهلل ورعاىاي في ٌذي الحياة ....ئذم يركم ظهإلى ىبع الحىاف الٌ 

 .ور في عمريأخواتي آللئ الن  ي ....تي تسطع في سهائهكس الى إلى تمؾ الش  

 يجتيأخي الحبيب نبض قمبي ومُ بات ...ىي بالث  ابض في أعهاؽ حياتي فيهد  إلى ذاؾ الجبؿ الر  

اـ عهرم....أي   ة عيىي كسىدم في كؿ  إلى قر   زوجي الغالي  

.... أبنائي فمذات أكبادي لى حشاشة ركحي كىبضات قمبيإ  

...... أساتذتي الكرام اهيس  ال إلى ذكم الفضؿ كأصحاب الهقاـ  

الفاضل مديري  حدمىي باإلصرار كالت  إلى ذاؾ األىساف الذم غهرىي كهد    

  وزمالئي ..... زميالتيريؽ هكع التي تىير دركب الط  لى تمؾ الش  إ

تي في حياتي.خذ بيدم فكاف هصدر قك  أهف ساىدىي ك  لى كؿ  إ
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ٍا ىتيجة أبحاثي كأى  ، هت لجاهعة القدس لىيؿ درجة الهاجستيرد  ٍا قي الة أى  سة ٌذي الر  د  هع ىاأ أقر  

 لىيؿ أم   هىٍا لـ يقدـٍ  جزءو  أم   سالة أكٌذي الر   كأف  ، ت اإلشارة إليً حيثها كردستثىاء ها ته  اب،  ةالخاص  
 . أكهعٍدو  جاهعةو  عميا ألم   درجةو 

 
 كقيع ....................التى 

 غارمسهاعيؿ الز  إاس هٍا عبٌ االسـ: 
 ـ12/2018/ 16اريخ : الت  

 

 

  



 ب
 

 مذٌركرُّوانت ُّانش ُّ


الخمؽ عمى ىعهً التي  لرب   كر أكالن فالش  ،  ة  لىعهؿالقدير الذم هىحىا العقؿ لىفكر كالقك   الحهد هلل العمي  
تي بفضمً أتههتٍا كخرجت ال، سالةكر عمى إىجاز ٌذي الر  فممً الحهد الكثير كالش  ، كال تحصى ال تعد  
تصؿ رساالت األىبياء  كادت أفٍ  تحهؿ رسالةن  هقدسةو  ٌذا العهؿ الذم تقؼ خمفً أيادو ، كرلى الى  إبٍا 
ي فمٍـ هى  ،  كيؿرب الط  لمد   كىكرو  ٌدايةو  الحيف أساتذتي الكراـ في جاهعة القدس الذيف كاىكا هشاعؿى الص  

 الذم تقؼ القكافي كاألشعار عاجزةن  كسيرشيد الجي  كتكر ها الد  سي   كال، قديركر كالت  أجهؿ عبارات الش  
لً الفضؿ العظيـ  سالة  فكافى هً لي خالؿ إعداد الر  ها قد   لتصؼ هدل شكرم كتقديرم عمى كؿ   ،أهاهً

كتكر كالد  اياد الفي  كتكركالى الد  ،  كر كالعرفافي أعظـ هعاىي الش  صؿ إلى ٌذا العهؿ فمً هى  أفي أف 
كر الجزيؿ عمى جٍكدكها لتصؼ تقديرم العظيـ كالش   ،لكها بيراعي أبمغ الهعاىي أخط   رياض شريـ 

كر الش   قدـ جزيؿأكها ، كرى  البراس كهشاعؿ ة فقد كىتها الى  سالالهضىية في هشكار إعداد ٌذي الر  
ىضاؿ  كتكركالد  ر هحسف عدس كتك عهاؽ بحر العمـ الد  أفي  ركح التي ستبقى راسخةن قدير لٍذي الص  كالت  

لى تمؾ الٍاهات الهشع  ،  رةأعضاء لجىة الهىاقشة عمى هالحظاتٍـ الىي   الكفرم ة بىكر الحذؽ كالعمـ كا 
 هعاىي الحب   ـ بكؿ  كها أتقد  ،  ثرائٍاإفي  بو طي   لها لٍـ هف أثرو  ،بتشريفٍـ لرسالتي كتحكيهٍـ لالستباىة

 ، راسةلى ىتائج الد  إارس عمى تعاكىٍـ الالهحدكد في تعبئة االستباىات لمكصكؿ قدير إلى هدراء الهدالت  ك 
جراء الهقابالت هها كاف عاهالن   ـ لي هساعدةن هف قد   كلف أىسى كؿ  ، في إتهاـ ٌذا العهؿ ان كهٍه   بارزان  كا 
ؿ ٌذا العهؿ كأف يتقب  اهلل أف  كأدع خيران أ. ك كتقديرو  شكرو  كؿ   ي جهيعان طكاؿ إعداد ٌذا العهؿ فمٍـ هى  

ة في كطىىا الغالي عميهي  الهؤسسات الت   الفائدة هف ىتائجً لكؿ   يجعمً في هيزاف الحسىات كأف تعـ  
 فمسطيف.

 الباحثة

 غارمهٍا الزٌ 
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ُّراست:مصطهسبثُّانذ ُّ

 دريب:الت  

في هجػاالت  كقػدراتو  راتو كهٍػا ؼ بهعارؼى تٍدؼ إلى تزكيد الهكظ   ، هىتظهةو  ةو عف عهمي   دريب عبارةه الت  
 مككية الالزهػة ألداء عهمً الحالي أكاتجاٌاتػً كأىهاطػً الػس   تغيػير أك ،لتحػسيف أدائػً في العهػؿ، دةو هحػد  

 .(2009رشيد، ) بها يساعد عمى تحقيؽ غايات الهىظهة، الهستقبمي  

تغيير الهعارؼ كالهٍارات  تطكير أك ؿ أكتعدي إلكساب أك كهخططه  ـه هىظ   كىشاطه  ً هجٍكده بأى   :ؼي عر  كيي  
األٌداؼ  في ظؿ   األداء اإلىساىي   لمكصكؿ إلى أفضؿ صكرو ؛  ة بالهستٍدفيفجاٌات الخاص  كاالت  

 .( 2004 ،ٌالؿالهطمكبة )

هيف بالهٍارات كالهعارؼ كالهعمكهات كاألدكات يٍدؼ لتزكيد الهعم   ، ـه هىظ   ً: عهؿه ان بأىٌ كيعٌرؼ إجرائي  
 ة )تعريؼ الباحثة(تٍـ الهٍىي  ءكتىهيتٍـ لرفع كفا ،قىيات الجديدة جاٌات كالت  األساليب كالكسائؿ كاالت  ك 

 :لكتروني دريب ال الت  

ـ   ،هةي هىظ   ً عهميةه ؼ بأى  يعر   ة عمى ة الهبىي  ة الرقهي  طبيقات التقىي  بالت   هشبعةو  مةو هتىق   ةو تفاعمي   في بيئةو  تت
ات كالحقائب لعرض البرهجي   ،مةد الكسائط كاألجٍزة الهتىق  هتعد   بالحاس ك ،ىترىتاإلة استخداـ شبك

،  ةزاهىي  كغير الت   ةزاهىي  ة الت  دريبي  لتصهيـ كتطبيؽ كتقكيـ البراهج الت  ، ةة اإللكتركىي  دريبي  كرات الت  كالد  
 ( 2011، الزىبقية )دريبي  لتحقيؽ األٌداؼ التٌ  ؛فاعمي كالهزيج اتي كالت  ب الذ  يدر باتباع أىظهة الت  

ـ  ٍا العهمي  بأى   :لكتركىيدريب اإلة الت  ؼ عهمي  كتعر   طبيقات بالت   ةو غىي   ةو تفاعمي   فيٍا تٍيئة بيئةو  ة التي يت
داؼ ب هف بمكغ أٌف الهتدر  التي تيهك  ، دةة الحاسب اآللي كشبكاتً ككسائطً الهتعد  الهعتهدة عمى تقىي  

 )هجمة التعميـ االلكتركىي(.ةالعهمي  

 غير تقميدم   Active Training ىشطو  ٌكىظاـ تدريبو  :دريب اإللكتركىىالت   ،كهف كجٍة ىظر الباحثة 
ة ة التدريبي  كاالستفادة هف العهمي   ،بيعتهد استخداـ هكاقع شبكة اإلىترىت لتكصيؿ الهعمكهات لمهتدر  

ز الهكاىي بيف في ىفس الحي  ب كالهتدر  دريب كدكف كجكد الهدر  اؿ إلى هكقع الت  ة جكاىبٍا دكف االىتقبكافٌ 
دارة الهدر   -بيفالهتدر   -)الهحتكل التدريبي الرقهي :فاعؿ ثالثي األبعادهع تحقيؽ الت   ب كالهتدربيف( كا 

 .تكمفةو  كأقؿ   بفعالية أكبرة ة التدريبي  العهمي  
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 ة:المدارس الخاص  

ا عادةن أى كيتكل   ،كلةة الد  هف هيزاىي   هكاؿه أص لٍا س التي ال تخص  ٌي الهدار    شركاته  كأ أفراده  هٌر
 ةو غير حككهي   ةو تعميهيى  سةو هؤسٌ  ة ٌي كؿ  ة الخاص  عميهي  سات الت  كالهؤس   ،ديىيةه  ٌيئاته  كأ ساته كهؤس  أ

يشرؼ عمى هثؿ  كعادةن  ،ةت الحككهي  سار في الهؤس  ؽ الهىاٌج كالكتاب الهدرسي الهقر  تطب   ،صةو هرخ  
ركط ة ٌذي الهدارس كخضكعٍا لمش  هف حيث قاىكىي   ،عميـربية كالت  ٌذي الهدارس دكائر هراقبة في كزارة الت  

 .(2000، )عبد الدائـ الهطمكبة

  :ةالمدارس الخاص   ن  أوترى الباحثة 

ؽ فيها يتعم   كبيرو  ىسبي   كتحظى باستقالؿو  ،كهاليان  داريان إة الهستقم   ،ةة كالخاص  ٌمي  ٌي جهيع الهدارس األ
 ةو خيري   اتو أكجهعي   ةو ٌمي  أ لٍيئاتو  كتككف ٌذي الهدارس تابعةن  ،عميهيةكبراهجٍا الت   ،ةبسياساتٍا التربكي  

اط قسهف األ كأ ،هكالٍـأىفاؽ عميٍا هف كف اإليتكل   ،هف القطاع الخاص   فرادو أ كأ ،جىبيةو أ كأ ةو هحمي  
 شراؼ عميٍا.  عات الهرتبطة فيٍا كاإلكهف الٍبات كالتبر  أ ،ةالهدرسي  
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 صُّمهخ ُّان


كبىاءي ىهكذجو  ةً الخاص   في الهدارسً  لكتركىي  اإل دريبً الت   باتي هتطم  عرؼ عمى لى الت  إراسة ٌدفت الد  
دارة الهدرسة إة ببات الخاص  الهتطم  ـ ك ة بالهعم  بات الخاص  الهتطم  )كتشهؿ ، في هىاطًؽ الكسًط  هقترحو لً
 يجاد هقترحاتو ا  ك ، لكتركىيدريب اإلة الت  لتطكير كتحسيف عهمي   كالخركج بتكصياتو ، (ةدريبي  كالبيئة الت  

 خرل .عميـ كالقطاعات األلكتركىي في قطاع الت  دريب اإللضهاف استهرار تطبيؽ الت  

ة فة الغربي  ة لهىطقة الكسط في الض  هدراء الهدارس الخاص  ك  ،راسة هف جهيع هعمهيهجتهع الد   فى كتكك  
راسي ( هدارس لمعاـ الد  103عيف عمى)هكز   ،هةن كهعم   ان ههعم   (1950هيف)حيث بمغ عدد الهعم  

ٌداؼ أكلتحقيؽ راسة % هف هجتهع الد  9.3بمغت  ،هىٍـ ةو عشكائي   ىةو كتـ اختيار عي   2018\2017
في دراستٍا  الباحثة كاستخدهت ،راسةهتً لهكضكع الد  ءلهال لباحثة الهىٍج الكصفي  استخدهت ا ،راسة الد  
بىاء )ك  الخاصة لكتركىي في الهدارسدريب اإلبات الت  هتطم   تكفر لمكشؼ عف هدل (ةراسة الهسحي  الد  )

لباحثة في جهع كاعتهدت ا، الهدارستمؾ  هكاىية تطبيقً فيإد هف ك  ألمت ؛ريحاألهدرسة تراسىطا  (ىهكذج
 ( هدراءو 10) بمغت ىة هف هدراء الهدارسالهقابالت شبً الهفتكحة لعي   -1 :الهعمكهات عمى أداتيف ٌها

ـ  االستباىات لمهعم   -2ك هيف لمهعم    ( استباىةن 162ك) ،لمهدراء ( استباىةو 20تكزيع ) هيف كالهدراء حيث ت
ـ   ،هدرسة تراسىطاف هيم  لهع استباىاتو  (10ة ك)راسة الهسحي  في الد   ـ   ، ان كيٌ تحميؿ الهقابالت يد كقد ت  كت

 ( الهحكسب.spssة )حصائي  ـز اإلباستخداـ برىاهج الر  تحميؿ االستباىات 

دارة ـ كاإلة بالهعم  لكتركىي الخاص  ب اإلدريبات الت  هتطم   ف  أ :ٍاٌه  ألى عدة ىتائج هف إراسة مت الد  كتكص  
كيهتمككف ، ة هرتفعةه لكتركىي  كرات اإلهيف ألخذ الد  حيث استعدادية الهعم   ،ةو عالي   كبدرجةو  رةه ة هتكف  الهدرسي  

 ر كؿٌ كتكف   ،تركىي لكدريب اإلع الت  ة تشج  دارات الهدرسي  ككذلؾ اإل ،دكات كالهٍارات الهطمكبةجهيع األ
ب يدر تعزيز التى : ٍا ٌه  أ هف عدة جكاىبو  ـعمى الهعمٌ  كبيره  ثري أة لكتركىي  رات اإلك لمد  ك  .ها يمـز لتطبيقً

لتطبيقً في جهيع  ةه هكاىي  إالي ٌىاؾ فبالت   .عاهؿ هعٍاة كالت  لكتركىي  إلفكؼ افاؽ الص  آكتطكير  ،اتيالذ  
   .ةفة الغربي  ة في الض  الهدارس الخاص  

عميـ في قطاع الت  أكاف  سكاءه  ،ساتالهؤس   جهيع لتشهؿى ؛ لكتركىيدريب اإلكتكصي الباحثة بىشر ثقافة الت  
هيف كاالٌتهاـ بهٍارات الهعم  ، عميـربية كالت  لكتركىي ضهف خطط كزارة الت  دريب اإليككف الت   فٍ أك  ،غيري كأ

ـ.دريب اإلفي عالـ الت   جديدو  كها ٌ لهكاكبة كؿ   ؛ ةكىكلكجي  الت    لكتركىي كتحفيٌز
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Abstract 

This study aimed  to identify the requirements of electronic training for 

teachers in private schools and the possibility of applying it in the center area 

of the West Bank  by build a proposed model for it . It includes the teacher’s 

special requirements and school administration and training environment ones 

so the researcher can come up with recommendations to enhance e and 

develop the process of electronic training in the private sector and other 

private schools. 

The study sample is composed of all the teachers and headmasters of the 

center area’s private schools in the West Bank. The number of the chosen 

teachers is (1950) which were distributed in (103) schools in the academic 

year 2017/2018; however,  only 9.3% of the study sample was chosen 

randomly due to the limit of time. 

To achieve the study objectives,  the researcher used the descriptive analytical 

method for its appropriateness to the study’s subject matter,  and used only 

two techniques of this method,  which are: Survey study and  building 

proposed model. The survey study was used to detect the existence of the 

requirements of electronic training in private schools whereas the ‘building 

proposed model was applied on Terra Santa School in Jericho to make sure of 

the possibility of applying electronic training in this school.  

The researcher used two methods to collect data,  which are: making 

interviews and designing questionnaires. The researcher interviewed 10 



 ز
 

headmasters, gave 20 questionnaires to (20) headmasters and (162) 

questionnaires for a 162 teacher to serve the purpose of the survey study and 

10 questionnaires were given to 10 teachers who were chosen for the case 

study. The interviews results were analyzed manually whereas the 

questionnaire results were analyzed using (SPSS) program.  

The research findings are many,  but the most fundamental ones are: Firstly,  

the requirements of electronic training for the teacher and school headmaster 

are present a lot by which the teacher is totally willing to participate in 

electronic training workshops and already has all the needed equipments and 

skills. Also,  school administrations are encouraging electronic training and 

willing to provide everything that is needed for its implementation. The 

second and last finding is the fact that these electronic workshops have a huge 

effect on teachers, like: reinforcing self-training,  developing the prospects of 

e-classes and dealing with them which will result in raising the possibility of 

implementing them in all the private schools of the West Bank.  

The researcher recommends disseminating the electronic training culture by 

including it in all institutions whether in the educational sector or another. 

The researcher also recommends that electronic training should be within the 

Ministry of Education’s agenda and should be caring about teachers’ 

technological skills by encouraging them,  and by keeping them updated with 

all that is new in the global electronic training. 
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ُّلانفصمُّاألو ُّ

___________________________________________________________________ 
ُّراستُّتُّانذ ُّخهفٍ ُّ

 

ُّمتانممذ 1.1ُُّّ

دفؽ ىتيجة الت  ؛ جكاىب الحياة  ريع في كؿ  طكر الس  كالت   ،ر الهستهرذم ىعيش فيً بالتغي  ز العصر الٌ يتهي  
ابقة هف العصكر الس   عصرو  إذ  لـ يشٍد أم  ، هةقىية الهتقد  الهعرفي كاالكتشافات الحديثة الهتالحقة كالت  

 كاستخداهاتٍا في الحياة هف ،صاالتاالت  ك  ،ة الهعمكهاتفي هجاالت تقىي   كىكعان  ان كه   هتسارعان  ران تطك  
فقد فتح ، صاالتة الهعمكهات كاالت  في هجاؿ تقىي   كبيرو  ـو كتقد   هذٌؿو  رو كها ىشٍد اليكـ هف تطك   ،حكلىا

عميـ ىظهة كسياسات الت  أ :كثيرو هف هشكالتً هثؿ كأسٍـ في حؿ  ، عميـلتطكير الت   طكر آفاقان ٌذا الت  
ال تتهاشى هع الهىاٌج  ةو تقميدي   عرض الهادة بطرؽو ة التي تكتيىي  عميهية الر  كاألساليب الت   ،ةالتقميدي  
اتً كسياستً جهيع عهمي  ك ٍا عميـ كم  في هياديف الت   ةن ىكعي   طكرات الٍائمة ىقمةن كقد أحدثت ٌذي الت  ، الجديدة

ركرم ى بات هف الض  دريب حت  الت  ك عمـ ات الت  كعهمي   ،دريسفي أساليب كطرائؽ الت   بخاصةو ك  ،ة عميهي  الت  
اظر في ىظـ الت  جدان إعادة الى   عميهية سات الت  لذا فالهؤس   ؛ة  عصري   ة  لتككف ىيظهان تعميهي   ؛عميـ كتطكيٌر

هة كؿ الهتقد  حاؽ بالد  كالهشي عمى كتيرتً إف أرادت الم   ،طكرليس أهاهٍا اآلف سكل هسايرة ٌذا الت  
حداث تىهيةو  ،ان تقىي     .ةو يحقيق ةو هجتهعي   كا 

 إلى هعمكهاتو  هف أفػػراد الهجتهع في حاجةو  فردو  أصبح كؿ   ،ةلكتركىي  إلاإلىجازات اك كىكلكجيا هع تقدـ الت  ك 
  هكافو  التي تتكافر لً في أم   كالفيديك أ ،كتالص   كأ ،كرة الص   أك ،صكاىت بالى  أسكاء  عةو هتىك  ك  هختمفةو 

هكاىي   ،ككثكؽي  ةه ٍذي الهعمكهات هصداقي  تككف لك  ،يتاح لً زهافو  في أم  ك  ،يتكاجد فيً ة الكصكؿ إليٍا كا 
هف البياىات في  ضخهةن  اتو صاالت الحديثة التي تىقؿ كهي  هاح باستػخداـ قىكات االت  هع الس  ، تكمفةو  بأقؿ  
عمـ عف ر الت  لكتركىي إلى اىتشادريب اإلقميدم إلى الت  دريب الت  ل االىتقاؿ هف الت  قد أد  ك ،  قهيكؿ الر  الش  
فساح الهجاؿ ألىاسو  ،بعػػد  اة إلى الحصكؿ عميٍقميدي  رؽ الت  لـ يستطيعكا الحصكؿ عمى العمـك بالط   كا 

 صاؿ تهثؿ عصب الهجتهعات الحديثة.فقد أصبحت شبكات االت   ؛ريقةبٍذي الط  
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 ألف   طكيرالت   هىظكهة لتتكاهؿ ؛الخدهة أثىاء ان تقىي  ك  ان هٍىي   بتىهيتٍـ ؽيتحق   عميهيةالت   الككادر تطكير
 ها هدلك  ،هيفالهعم   ةىكعي   عمى تعتهد عميـالت   ةكىكعي  ،  هيفالهعم   هستكل تطكير بيتطم   عميـالت   تطكير

 هاك  ،التفكير في عهؽو  هفك  حميؿالت   عمى قدرةو  هف بً عكفيتهت   هاك  ،تدريبو ك  إعدادو  هف حصمكا عميً
 ذك دالجي   دريب)الت   ةو بهسؤكلي   التعميـ ةٍه  بهى  لمقياـ مٍـتؤٌ   التي الخاٌلقة لقدراتاك  الهٍارات هف اكتسبكي

اك  هٍىةو  ةأي   ةفعالي   لتحسيف ضركرم   اقيالر   ىظيـالت    يفربكي  لمت   سبةبالى   ةو يٌ أٌهٌ ك  ضركرةو  أكثر ًلكى  ك ، تطكيٌر
، )الهكسكم "اإلىساف ة تطكيرهٍه   في ان استراتيجي   اىان هك تشغؿ ربيةالت   ألف؛ عميـالت   حقؿ في العاهميفك 

2010) 

ال يرقى إلى ك ، كتيفأقرب لمر  ك  ان ككىً "صكري في ؿعيكب تتهث  ك  ،اتو قميدم هف سمبي  دريب الت  ا لمت  له  ك 
عف  كرةـ الد  بيف كاىفصاؿ هقد  ال تحٌفز الهتدر  ك  ،ةن دريب أصبحت ههم  هراكز الت  ك ، الهستكل الهطمكب

كاالحتالؿ االسرائيمي الذم عرقؿ ، ألىً لـ يقـ بإعدادٌا؛ عات الحاضريفعف تكق  ك ركحٍا ك هحتكاٌا 
ٌذي األهكر  هاف كؿ  كغياب األهف كاأل ،ة الهختمفةدف الفمسطيىي  كرات في الهخذ الد  هيف ألحركة الهعم  

قميدم في دريب الت  لمت   لكتركىي كبديؿو دريب اإلقات الت  هعك  ك  ،باتعرؼ عمى هتطم  دعت الباحثة إلى الت  
 ة.ة الخاص  الهدارس الفمسطيىي  

 راست:مشكهتُّانذ 1.1ُُّّ

عميـ هف خالؿ هشاريعٍا الت  ك ربية تسعى إليً كزارة الت   هاك ٌك  ،ىيطكير الهٍلمت   همحةن  دريب ضركرةن الت   ييعد  
 رةو قىي كالهىاٌج الجديدة التي تحتاج ألساليب هتطك  قدـ الت  هكاكبة الت  ك  ،هيفتدريب الهعم  ك عميـ لتطكير الت  
دريب اإللكتركىي بات الت  تحديد هتطم  ك لهعرفة  ةو الب هها يجعمىا أهاـ ضركرةو هاسٌ لطرحٍا لمط   ؛كهختمفةو 
 اءةو دريب اإللكتركىي بديالن أكثر كفكي يككف الت   دارة الهدارسكا   ةدريبي  بالبيئة الت  ك  ،هيفة بالهعم  الخاص  

 .ةة الخاص  في الهدارس الفمسطيىي   ة تطبيقًهكاىي  إ هف دأك  الت  ك ، قميدمدريب الت  ة عف الت  عصري   ك ةو فاعمي  ك 
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ُّراست:أسئهتُّانذ 1.1ُُّّ

 : ئيسؤال الر  الس  

 ةص  ة الخاهيف في الهدارس الفمسطيىي  لكتركىي الالزهة لتدريب الهعم  دريب اإلاستخداـ الت   باتها هتطم   .1
 ؟ ببىاء ىهكذج هقترح لً تطبيقً فيٍا ةهكاىي  ا  ك 
 ة:سئمة الفرعي  ال

 ؟ تٍالكتركىي كهاٌي  دريب اإلبفكرة الت  هيف لهاـ الهعم  إها هدل  .1
 ؟ةكتركىي  لكرة اإلهيف لخكض تجربة الدٌ هدل استعداد الهعم  ها  .2
 ؟لكتركىيدريب اإللت  ة الالزهة لتطبيؽ اكىكلكجي  الت   ف الهٍاراتو ك هٌؿ يهتمؾ الهعم   .3
 ؟لكتركىي هتكافرةه دريب اإلدكات الالزهة لتطبيؽ الت  ٌؿ األ .4
  ؟لكتركىيدريب اإلبات تطبيؽ الت  ة في الهدارس لهتطم  دريبي  هة البيئة الت  ءها هدل هال .5
 لكتركىي كتسعى لتطبيقً؟دريب اإلة تدعـ التٌ دارة الهدرسي  ٌؿ اإل .6
ؿ سيتفاعؿ هعً لخاص  لكتركىي في الهدارس ااإلدريب مت  ذج لىهك ة لتطبيؽ هكاىي  إ.ٌؿ ٌىاؾ 7 ة ٌك

 هكف ؟الهعم  

ُّ:  راستأهذافُّانذ 1.1ُُّّ

 :اليدف الرئيس

 . كبىاءي ىهكذجو هقترحو لً ةهيف في الهدارس الخاص  لمهعم   لكتركىي دريب اإلبات التى عرؼ عمى هتطمٌ التٌ 

 ة:ىداف الفرعيّ ال

لكتركىي كهستكل البيئة دريب اإلة التٌ دريب إلىجاح عهميٌ الت   دكاتأ ةل جاٌزيٌ عرؼ عمى هدالت   .1
 ة.ة في الهدارس الخاص  دريبيٌ التٌ 
 لكتركىي.دريب اإلهيف حكؿ فكرة  الت  ة لمهعم  كجٍات الفكري  عرؼ عمى الت  الت   .2
 .ركىي في الهدارسلكتدريب اإلة الالزهة لتطبيؽ الت  كىكلكجي  هيف الهٍارات التٌ د هف اهتالؾ الهعم  أك  الت   .3
 قميدم .هف الت   لكتركىي بدالن دريب اإلدارات الهدارس لفكرة الت  إلى هعرفة هدل استجابة إكصؿ الت   .4
تٍا كىسبة تشجيعٍـ لهاهٍـ بهاٌي  إة كهدل لكتركىي  كرات اإلخذ الد  هيف ألة الهعم  الكشؼ عف استعدادي   .5
 . لٍا


