
 

 

 

بدعوتكم لحضور التربية تتشرف كلية الدراسات العليا وكلية   

      الدكتوراهمناقشة أطروحة 

 العنوان 
لإلمارات العربية الشراكات بين األسرة والمدرسة والمجتمع: تقييم الممارسات الحالية وتطوير برنامج شامل  

 المتحدة 

 للطالبة 

سعيد  شيرين محمود  

 المشرف
ة قسم أصول التربي، إبراهيمعلي   د.  

  كلية التربية 
 

 المكان والزمان
 9:00 صباًحا 

1202يناير  27 ،األربعاء  
Blackboard Collaborate Ultra   

https://eu.bbcollab.com/guest/aa3ce67777144f4085a64681411675cd   
 

 الملخص 

ونمو الطالب.  العملية التعليمية وتعبر عاماًل أسههههاسههههيًا في تطوو  في بين األسههههرل والم وسههههة والم تم  التعليمية    الشههههرا ا تسهههه     
ومن ث ، تسههعا   المتح ل.النظاا التعليمي ب ولة اإلماوا  العربية    في سههيا ووغ  ذلك فإن هذا الموضههول ل  ولولا اتهتماا الفاف 

 ولة لالسهههههيا  التعليمي وال مافي امج شهههههامم وال ا ال واسهههههة الحالية لتميي  مماوسههههها  الشهههههرا ا  التعليمية الحالية ب  ف تطو ر برن
ثالث مراحم: مرحلة تميي  المماوسههها  الحالية تاسهههتخ اا الت هههمي   من   المختلط وتفونتاإلماوا . انت  ت ال واسهههة من ج البح  
، ومرحلة ت ربة البرنامج المطوو تاسهتخ اا الت همي   طر مة دلفيتطو ر البرنامج تاسهتخ اا  اتسهتفشهافي المتتات  المختلط، ومرحلة  

واتستبيان، والمالحظة لتشخيص الوض    الحالة،وشبه الممننة، ودواسة    أدوا  الممابلة الممننة  ت  استخ ااالمضمن المختلط، وق   
لمشهههههاوبين لب   وتطبيا  ممترحا  االحالي لمماوسههههها  الشهههههرا ا  التعليمية في الم اوت، وفرو التطبيا ومعوقات ا، واسهههههتطالل  

م وسههههة   15ثالث مؤسههههسهههها  ت ور التعلي  تال ولة ودواسههههة حالة ترا مية لع د برنامج الشههههرا ا  التعليمية. ت  ام  البيانا  بتنفيذ  
أظ ر  النتائج تربيز الشهههرا ا  التعليمية بين األسهههرل والم وسهههة والم تم   مشهههاوي في اتسهههتبيان.   891اسهههت اتا   نتائج  وتحليم  

 البرنامج أوبعةتشههكم أسههاسههي علا المشههاوبة الوال اة. أما الشههرا ة التعليمية م  الم تم  ففانت مح ودل. وأظ ر  مرحلة تطو ر 
 الت ههههاع  ،ن ج التخطيط التشههههاوبي  واسههههتخ اا: تخ ههههيص فر ا للتنسههههيا، نااح وهيبرنامج شههههرا ا  تعليمية    عناصههههر لبنا 

ظ ر أتاسههههههتخ اا هذ  األسههههههر ت  ت ههههههمي  برنامج الشههههههرا ا  التعليمية وت ر به، و مسههههههتمر.  واسههههههتخ اا تمنيا  التلعيت، والتميي  ال
خطة الشهههرا ا  التعليمية بين األسهههرل  وبنا   البرنامج،أهمية تعيين منسههها للشهههرا ا  التعليمية تالم وسهههة لضهههمان اسهههت امة التطبيا  

https://eu.bbcollab.com/guest/aa3ce67777144f4085a64681411675cd


 

 

والم وسهههههههة والم تم  علا أسهههههههات الخطط الفرداة للطلبة، وتشههههههه ي  
 تطبيا البرنامجا  األموو أ  ر علا المشهههههاوبة الوال اة. ونظًرا ألن التطبيا بان مح ودًا، فإن ال واسهههههة توصهههههي بتميي  ا و   أولي

 وأثر  في تطو ر ق وا  الطلبة التعلمية.علا الم   البعي  
 

 الم تم ، ا  التعليمية، الشهههرا ة م  الشهههرا ة بين األسهههرل والم وسهههة والم تم ، المشهههاوبة الوال اة، الشهههرا  :البحث الرئيسييية  كلمات
 تميي  البرامج.   البرنامج،تطو ر 


