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 جامعة االسراء

 )التفويض(

 

المالحمة، أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقيًا سعيد ا خالدة محمود أن

المؤسسات والهيئات واألشخاص عند طابها حسب التعليمات  وأأو الكترونيًا للمكتبات 

 النافذة في الجامعة.

 خالدة محمود سعيد المالحمة اَلسم: 

 التوقيع:

 التاريخ:
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 إقرار السالمة اللغوية

 

في تنمية محوسب أثر برنامج تعليمي الرسالة الموسومة "  أنب ا الموقع أدناهأنأقر  

خالدة محمود سعيد  :"، والمقدمة من الطالبةلدى طفل الروضة المهارات المعرفية بعض

المالحمة. وبعد التدقيق اللغوي والنحوي واَلمالئي تم تصحيح بعض الكلمات والجمل 

 أعاله أوقع على هذا اإلقرار.خالية من األخطاء وبناء على ما ذكر  نوأصبحت األ
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 قرار لجنة المناقشة

 

 نوقشت رسالة الماجستير للطالبة: خالدة محمود سعيد المالحمة

م الموسومة بــــ "أثر برنامج تعليمي محوسب في تنمية بعض 10/6/2019بتاريخ 

 لدى طفل الروضة". المهارات المعرفية

 م10/6/2019وأجيزت بتاريخ: 

 

 التوقيع أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسًا ومشرفًا ........................     األستاذ الدكتورة: هناء حسين الفلفلي

 عضوًا خارجيًا .........................     األستاذ المشارك: حمزة عبد الفتاح العساف

 عضوًا داخليًا ..........................     : رانية حكمت فريحاتالمساعد األستاذ 
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 داءـــاإله

القمر المنير  إلى ،انوالحنأرضعتني الحب التي  إلىاهلل في فؤادي،  غرست حبَّ من  إلى

لىرمز الحب وبلسم الشفاء و  إلى ار الدرب في عثراتي...أنالذي  من علمتني الصمود  ا 

 ".أمي مهما تبدلت الظروف ... "

من  إلىلحظة سعادة  يامله ليقدم لأنت كلَّ من  إلىأحمل اسمه بكل افتخار، من  إلى

الذي زرع بداخلي الطموح ليدفعني  إلى، هد لي طريق العلمليم  حصد األشواك عن دربي 

 ".أبي "بالوسام أجدر صاحب القلب الكبير... تأنف اً وسام الحب   نانحو األمام، لو ك

نجوم سمائي  إلىبروحهم وقلبهم لتكن ابتسامتي ابتسامتهم،  االذين وقفو  أولئك إلى

 أخوتي وأخواتي"...."

  حفظك اللـــه لـيتي، ديس قلبي وندى وردي وصرح سعاأنو رفيق دربي  إلى

 ". زوجي الحبيب " ...ومتعك بالصحة والعافية 

حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها  مصدر قوتي ورياحين حياتي، أحبكم إلى

 ". رهف وغال ينابيع المحبة ... "

 اعدني وشجعني على إتمام هذا العملسكل من  إلى
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 تقديـــــــــــــرالشكــــــــــــر و ال

إَل بطاعتك...وَل تطيب اللحظات إَل  النهارإلهي َل يطيب الليل إَل بشكرك... وَل يطيب      

 بذكرك...وَل تطيب اآلخرة إَل بعفوك...وَل تطيب الجنة إَل برؤيتك "اهلل جل جالله "

نبي الرحمة ونور العالمين...سيدنا محمد  إلىونصح األمة  ةاناألممن بلغ الرسالة وأدى  إلى     

 "صلى اهلل عليه وسلم" 

 يتالمشرفة الرسالة و الفلفلي  حسين الدكتورة: هناء لألستاذوالتقدير  وأتقدم لجزيل الشكر 

السماء، في  البحر، والطيرالحوت في  إن" :وسلمك قول الرسول صلى اهلل علية بشرالها أقول 

    على معلم الناس الخير" ونليصل  

 إلى والمعلوماتمن زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت واألفكار  إلى 

عميد كلية العلوم التربوية األستاذ الدكتور: أيمن القرالة  إلىدوا لنا طريق العلم والمعرفة... الذين مه  

 .جميع أساتذتنا األفاضلو 

 حمزة الدكتورفريحات، و رانية الدكتورة  ضاء لجنة المناقشة،عكما أتقدم بالشكر الجزيل أل

ثرائها بالنصائح والتوجيهـات التـي تـساعد فـي ، على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة العساف وا 

 إخراجها بأفضل صورة.

شكر الزمالء واألصدقاء وكل من ساهم وساعد على إتمام هذا البحث وقدم يد العون والمساعدة أو 

 الالزمة.وزودنا بالمعلومات 
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 المهارات المعرفيةأثر برنامج تعليمي محوسب في تنمية بعض 

 لدى طفل الروضة
 إعداد

 خالدة محمود سعيد المالحمة

 إشراف

 األستاذ الدكتورة هناء حسين الفلفلي

 ملخص
أثر برنامج تعليمي محوســــــــــــــب في تنمية بعض هدفت الدراســــــــــــــة الحالية إلى التعرف على  

وطفلة من أطفال ( طفاًل 50وتكونت عينة الدراســــــــــــة من )، لمهارات المعرفية لدى طفل الروضــــــــــــةا

( 6-5) ظة الكرك، تراوحت أعمارهم ما بينالمســـــــتوى الثاني من إحدى الرياض الخاصـــــــة في محاف

( طفاًل 25( طفاًل وطفلة في المجموعة التجريبية، و)25سنوات، موزعين على مجموعتي  الدراسة: )

التجريبيــة  وطفلــة في المجموعــة الضـــــــــــــــابطــة، اتبعــت البــاحثــة المنهج شــــــــــــــبــة التجريبي للمجموعتين

 والضابطة مع اختبار قبلي واختبار بعدي للمجموعتين.

ولتحقيق هدف الدراســـــــة أعدت الباحثة أداتا الدراســـــــة هما: اختبار بعض المهارات المعرفية  

لطفل الروضـــــة، والبرنامج التعليمي المحوســـــب بعد التأكد من صـــــدقهما وثباتهما، وقد أظهرت نتائج 

( بين أداء أفراد المجموعتين α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الدَللة ) الدراسة وجود فروق ذات دَللة

القبلي والبعدي في المهارات المعرفية لصــــالح المجموعة التجريبية  اَلختبارالتجريبية والضــــابطة في 

( ُيعزى α≤ 0.05كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دَللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى الدَللة )

إلى متغير الجنس والتفاعل بين الجنس والبرنامج، وفي ضـــــوء النتائج اســـــتنتجت الدراســـــة وجود أثر 



 ن
 

للبرنامج التعليمي المحوســب في تنمية المهارات المعرفية لدى طفل الروضــة، وعدم وجود فروق بين 

عــل بين جنس درجــات الــذكور ودرجــات اإلنــاث في المهــارات المعرفيــة، وكــذلــك عــدم وجود أثر للتفــا

 الطفل والبرنامج التعليمي في تنمية المهارات المعرفية لدى طفل الروضة.

 

 

 الكلمات االفتتاحية: البرامج التعليمية المحوسبة، المهارات المعرفية، أطفال الروضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


