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ممخص رسالة الماجستير بالمغة العربية 

 
, تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الجغرافيا بالمرحمة الثانوية إلي الدراسةهدف 

. والتعرف عمي الواقع الحالي لتدريب معممي الجغرافيا في ضوء احتياجاتهم التدريبية
لوصف وتحميل وتقويمبرامج  وذلك الوصفيالمنهج ولتحقيق هذا تم استخدام  

  واعتمد التدريب والعمل عمي وضع تصور مقترح لعالجما قد يوجد من نواحي قصور

 :علي األدوات التالية
                    بطاقة االحتياجات التدريبية لمعممي الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  -

  معيار تقويم برامج تدريب معممي الجغرافيا في ضوء االحتياجات التدريبية -

 :حدود التالية وتم االلتزام بال -
 .تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  -
تقويم برامج التدريب المقدمة لمعممي الجغرافيا بمركز التدريب الرئيسي  -

 .باالسكندرية والمراكز التابعة له خالل الخمسة اعوام االخيرة قبل الدراسة 
وضع تصور مقترح لتطوير برامج تدريب معممي الجغرفيا اثناء الخدمة  -

 .في ضوء احتياجاتهم التدريبية
  19978-1997بالعام الدراسي  تم التطبيق :زمن الدراسة   -

وقد تناول اإلطار النظري شرحا لمفهوم التدريب أثناء الخدمة  وأهميته وأهدافه 
واالتجاهات الحديثة في تدريب المعممين , وتقويمه , وأنماطه , واألسس اليت يقوم عميها 

. وتدريب معممي الجغرافيا بالمرحمة الثانوية غفي مصر , 
 تطبيق أدوات الدراسة عمي البرامج : وتم تطبيق الدراسة الميدانية من خالل

  1997/1998 وحتي 1993/1994التدريبية المقدمة اعوام 
وكذا ,  اهمال البرامج التدريبية لالحتياجات التدريبية األكاديمية وتوصمت الدراسة إلي

وتم التركيز عمي االحتياجات التدريبية المرتبطة بعمميات , االحتياجات التدريبية التثقيفية 
كما اشارت إلي نقص الكوادر , التدريس مثل التخطيط وطرق التدريس وادارة الفصل 

واقترحت , والتنفيذ والتقويم, التدريبية القادرة عمي القيام بعمميات التخطيط المناسب 
الدراسة تصورا لكيفية تطوير برامج التدريب اثناء الخدمة لمعممي الجغرافيا بالمرحمة 

 .الثانوية في ضوء االحتياجات التدريبية الالزمة لهم 
 مرجع اجنبيًا  29 مرجعًا عربياً  و 80 وتم توظيف 
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Abestract 

 

The  study aims to identify the training needs of the 

geography teachers in the secondary stage and to identify the current 

reality of training the geography teachers in light of their training 

needs. 

The descriptive method was used to describe, analyze and 

evaluate the training programs and to work on a proposed scenario 

for treatment that may exist in the following areas: 

- Training needs of secondary school geography teachers 

- Evaluation criteria for training programs of geography teachers in 

light of training needs. 

- Study time: Applied during the academic year 1997-1998 

The theoretical framework explained the concept of the in-

service training, its importance, its objectives, the bases on which it 

is based, its patterns and its evaluation, the recent trends in teacher 

training, and the training of geography teachers in the secondary 

stage of Ghafi Egypt. 

The field study was implemented through the application of 

the study tools to the training programs provided between 1993/94 

and 1997/1998. 

The study concluded that training programs for academic 

training needs, as well as educational training needs, were focused 

on the training needs associated with teaching processes such as 

planning, teaching methods and classroom management, as well as 

the shortage of training staff capable of carrying out proper 

planning, implementation and evaluation. Developing in-service 

training programs for secondary school geography teachers in light 

of the training needs. 

There were 80 Arab references and 29 foreign references 


