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ة:  مقدـم
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 اإلحداس بالمذكلة :

ث:  مذكلة البح
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ث:  أهداف البح
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ث:  أهمية البح

ث:   فروض البح
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ث:    حدود البح

ث:  متغيرات البح

أوال: المتغير المدتقل
 : ثانيا: المتغيرات التابعة

ث:  منهج البح

 خطهات الدراسة : 
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ث: رطلحات البح  م
  Blended Learningالتعليم المدمج: -0

 Geographic Cultureالثقافة الجغرافية :  -9

 Skills Education Diplomacy  مهارات الدبلهماسية التربهية :  -3

ث:  -ثانيًا : إعداد أدوات البح
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 إعداد قائمة الثقافة الجغرافية:  -0

 دف من القائمة :تحديد اله -ا

 بناء القائمة:   -ب

 حكمين :   عرض القائمة على الم -ـج

 إعداد قائمة مهارات الدبلهماسية التربهية:  -9

 تحديد الهدف من القائمة : -أ
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 بناء القائمة:     -ب

 عرض القائمة على المحكمين :  -ـج

 اعداد مقرر جغرافيا العالم اإلسالمي باستخدام التعلم المدمج :  -3

 تحديد أهداف المقرر: -أ

 تنظيم محتهي المقرر: –ب
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 عنوان الوحذة الوحذة التعلٍمٍت

 الموقع الجغرافً للعالم اإلسالمً الوحذة األولى :

 تضارٌس العالم اإلسالمً الوحذة الثانٍت :

 مناخ العالم اإلسالمً الوحذة الثالثت :

 النباث والحٍوان الطبٍعً فً العالم اإلسالمً الوحذة الرابعت :

 توزٌع وتركٍب السكان فً العالم اإلسالمً الوحذة الخامست :

 النشاط االقتصادي لسكان العالم اإلسالمً الوحذة السادست :

 ضبط المقرر:  -ـج

 إجراء الدراسة االستطالعية:  -د

ث )بناؤها وضبطها(:أدوات ال -4  بح
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 افية:اختبار الثقافة الجغر  -أ

الهدف من االختبار -

رهرة األولية لالختبار : - ال

الدراسة االستطالعية لالختبار : -

صدق االختبار : -

حداب ثبات االختبار : -

زمن االختبار : -
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رهرة النهائية لالختبار : ال

 -إعداد بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات الدبلهماسية التربهية:  -ب

البطاقة من الهدف تحديد -

المالحظة بطاقة محتهى  تحديد

التقدير الكمي ألداء الطالب

تعليمات بطاقة المالحظة

 ضبط بطاقة المالحظة:  -

المالحظة: بطاقة صدق -
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المالحظة بطاقة ثبات

رهرة النهائية لبطاقة المالحظة ال

 ثالثًا: إجراء التجربة األساسية:

ث: -0  اختيار عينة البح

 تطبيق أدوات القياس قبليًا:  -9
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ريلي لقياس الثقافة الجغرافية : -أ   نتائج التطبيق القبلي لالختبار التح

 البيان              
 
 

 المجموعة
  

 التجريبية

 الضابطة

 نتائج تطبيق بطاقة مالحظة مهارات الدبلهماسية التربهية : -ب

 البيان                     
 المجموعة

النهاية 
 العظمي

 الــعدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة  )ت(

 التجريبية
021 

83 82,23 8,13 
 غير دالة 2103

 2,33 88,33 83 الضابطة
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س المقرر -3  باستخدام التعلم المدمج. تدري

ي والتحقق من صحة الفروض : -4  نتائج التطبيق البعد

 -التحقق من صحة الفرض األول : -أ
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 البيان              
 

 المجموعة

النهاية 
 العظمي

 الــعدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة قيمة )ت( المعياري

 التجريبية
011 

83 32103 6133 
 دالة 2312

 2103 32128 83 الضابطة
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 نتائج تطبيق بطاقة مالحظة مهارات الدبلهماسية التربهية  -ب

 
 البيان              

 المجموعة

النهاية 
 العظمي

 الــعدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة قيمة )ت( المعياري

 التجريبية
021 

83 013116 6120 
 دالة 80132

 8136 38123 83 ةالضابط
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ث   -ـج   التحقق من صحة الفرض الثال
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Ş

ث:  رابًعا : تهصيات البح
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ث .  خامدًا: مقترحات البح
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