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ملخــــــــص
يعد الكيمياء من العلوم المهمة التي تدرس في جميع م ارحل التعلليم ااساسلي وم ارحل
التعللليم العللالي فللي كليللا
ل

ااسلل،ان ا ال ل

(الز ارعللة ا العلللوم ا الةلليدلة ا الترسيللة ااساسللية ا ال ل
السي للرتد ل،هللا تللد

وما لها من تألير في تقدم المجتمعا
الكيميلاء فللي الةلل،اعا

فللي الكليللر مللن مةاة ل الحيللا اليوميللة

من ال،احية الة،اعية وااقتةادية حيل

الة ا يلة ا والةلل،اعا

ا

تلد

الدوا يللة او ةل،اعة ااقمةللة والز ارعللة

وت وير الللرو الحيوا،يلة علن ريلا تلدا لها ملع عللوم كليلر ملل عللم الو ارللة لل ا كلان
اسللد مللن اامتمللام سم تسراتهللا وتقويمهللا م وان الكيميللاء مللي مللن العلللوم ا

ال سيعللة

التجريسيللة والتللي تعتمللد سةللك كسيللر علللع اة ل ار المتعلمللين فللي العمليللة التعليميللة مللن
ل

ممارسللتهم لعمليللا

العلللم الم تلةللة مل ل الم ح للة وااسللت،تاي والت،س ل والتةسللير

وغيرمل للا م ول ل للمان م رجاتهل للا (المتعلمل لليند يكو،ل للون وت مسل للتو جيل للد مل للن المهل للار
والعمليللة لتسللاعدمم علللع ممارسللة حيللاتهم العلميللة س،جللاق وان م تسل ار
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كليللة الترسيللة – للعلللوم الةللرفة – جامعللة سةللداد لللم تجللر عليللذ تقللويم م ،ل فتللر ويلللة
علللم الساحلللة كللان اسللد مللن تقويمهللا وتقللديم المقترحللا

لت ويرمللا والل ت سللي دت

حسل

ايجاساً علع العملية التعليمية فلي الم ارحل ااساسلية ملن ل

رفلدما س لرجين مل ملين

تأمي ل ل جيل للد ل ل للدمتها وتحقيل للا امل للدافها الترسويل للة م كمل للا ان سل للر الساحلل للة فل للي مجل للا
للع

التللدريس الجللامعي تللد علللع وجللود

ريجللي

فللي اسللت دام الم تس ل ار مللن قس ل

كلية الترسية – للعلوم الةرفة فلي الملدارس ااساسلية واللا،ويلة رسملا يرجلع امتلداد اللع
السح ل

مرحلللة التعللليم الجللامعي ل ل ا فللان مللد

مللو تقللويم دور م تس ل ار

قسللم الكيميللاء

كلية الترسية – للعلوم الةرفة – جامعة سةداد من وجهة  ،ر المدرسين والمعيلدين فلي
العلمي للة التعليمي للة م ام للا فيم للا ي ل ل

اجل لراءا

السحل ل

فق للد اتسعل ل

ل لوا

الساحل للة ال

اآلتية :
1م است دم

الساحلة الم،هج الوةةي في وة

2م تحديللد عي،للذ السحل

المةكلة وتة يةها م

مللن تدريسللي ومعيللدت قسللم الكيميللاء كليللة الترسيللة – للعلللوم

الةللرفة – جامعللة سةللداد والتللي سلةل

(171د تدريسللي مللن مجتمللع السحل

(252د وعي،ذ المعيدين السال (55د ومي ،ةسها مجتمع السح
3م اعتم ل للد
ااسللت

الساحل ل للة ااس ل للتسا،ة ك ل للأدا للسحل ل ل

الت ل للي س،يل ل ل

والسللال

لقلة عددمم م
م ل للن ل ل ل

الد ارس ل للة

عية التللي اجرتهللا الساحلللة علللع مجتمللع تدريسللي ومعيللدت قسللم الكيميللاء –

كلية الترسية – للعلوم الةرفة – جامعة سةلداد وملن ل
والدراسا

الساسقة ا

4م است رج

اا ل ى عللع اادسيلا

الةلة سالمو وى م

الساحلة الةدا ال لامرت ل سلتسا،ة حيل

ف للي ة لليةتها ال،ها ي للة (25د فق للر سي،م للا كا،ل ل

سلل علدد فقل ار

ااسلتسا،ة

ف للي ة لليةتها ااولي للة تحت للوت عل للع

(75د فقر م
5م اس للتعمل

الساحل للة لقي للاس لس للا

معام اللسا

سدرسون وال ت سل (%58د م

2م اسللتعمل

الساحلللة معام ل اارتسللا سيرسللون والوس ل الحسللاسي المللرج والللوزن

الم وت كوسا

ااس للتسا،ة ريق للة اع للاد اا تس للار ساس للتعما

احةا ية لتحلي ،تا ج سحلها م
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قللد اسللةر ال،تللا ج عللن وجللود

للع

لللدور الم تسللر فللي العمليللة التعليميللة فللي قسللم

الكيمياء في كلية الترسية – للعلوم الةرفة – جامعة سةلداد كل ل م،لا ،قل
ااجهز الكيميا ية الحديلة وعدم حدالذ الم تس ار
تللوفير الملواد واادوا
المهللا ار

فلي تلوفير

الموجود في القسم ف ل ً علن علدم

الكيميا يللة التللي تمكللن مللن عمل كل

ال ل

علللع حللد ليكتسل

الكيميا يللة ال زمللة ع،جللاق عملللذ فللي المسللتقس م عللدم تللوفر ةللرو السل مة

واامللان الكافيللة لكل م تسللر مللن الم تسل ار م ت ازيللد اعللداد ال لسللة المقسللولين فللي الكليللة
سما ي لر علع استيعا

الم تس ار

لهم م

واوصت الباحثة :
 -1ا،ةللاء م تس ل ار

وتحللدي

القللديم م،هللا وتجهيزمللا سةلليدلية ووحللدا

حمايللة ووقايللة

وعم ل دو ار تعريةيللة للمتعلمللين فللي المرحلللة ااولللع فيمللا يتعلللا سةللرو الس ل مة
واامان م
 -2اد ا المدرسين والمعيدين دو ار

تدريسية في ةليا،ذ واسلت دام ااجهلز الكيميا يلة

الحديلة م
 -3تو ي ل ل

الم تس ل ل ار

الحديلل للة فل للي دمل للة تحل للدي

وت ل للوير الةل لل،اعا

الكيميا يل للة

المت ور دمة للةال العام م
ا،ةلاء فريلا عمل كيميلا ي للعمل علللع مل الم تسل ار مللن ل
تدريسية مت ةةة م

3
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الفصـــــــــــــل االول
أهمية البحــــــث :
تعد الترسية في الوق

الحا لر عللم و سلر واسللو لملا لهلا ملن دور

يلر ومهلم فلي

السساا الدا ر سين اامم في وقت،ا الحا ر من اج الوةلو اللع مكا،لذ متقدملة سي،هلا
في المجاا

كافة (علميلة ا اقتةلادية ا سياسلية عسلكريةد لل ان قلو ات دوللة فلي

العالم ا تقاس سما تملكذ من اسللحة ومعلدا

حرسيلة حديللة وا سملا تملكلذ ملن اقتةلاد

وةلل،اعة متقدمللة ولكللن سمللا تملكللذ مللن قللو سةلرية واعيللة متدرسللة تكللون مةللدر ل ،تللاي
السلريع المللتقن وااستكللار والت للوير والتةييللر فللالتةوا العسللكرت والسياسللي وااقتةللادت
يكللون رمللن الق للو السة لرية القللادر عل للع تحريكللذ وسم للا تملكللذ مللن وع للي وت ،لليم ولك للي
تللتمكن الترسيللة مللن تلسيللة حاجللا

الةللرد والمجتمللع وحل ً لمةللاكلهم الم تلةللة كو،هللا مللي

المع،ية فلي ت لريج ،وعيلة ملن المتعلملين قلادرين عللع مواجهلذ مت لسلا

العةلر ودفلع

عملية التقدم العلمي والت،موت في مجتمعاتهم علن ريلا مواكسلة التقلدم العلملي والتق،لي
فل ل ل للي العل ل ل للالم دون هن ي،ةةل ل ل لللوا عل ل ل للن ج ل ل ل ل ورمم فل ل ل للي اا،تمل ل ل للاء الل ل ل للع مجتمعل ل ل للاتهم م
(توفي للا ومحم للد 2888

11د ك للان اس للد م للن اامتم للام س للالعلوم ال سيعي للة الم تلة للة

وس ار للا تدريسللها وتقويمهللا و اةللة هن علللم الكيميللاء ال ل ت يتكللون مللن ةللقين عملللي
و ،للرت ول للمان تحقيللا امللدافها المرجللو ا يعللد الم تسللر جللزء ا يتج ل از مللن العمليللة
التعليمية وتدريس العلوم ل،ذم
 -1يسم للمتعلمين سالتعلم عن ريا العم م
 -اكتسا

(المتعلمد س ار حسية مساةر م

 -يسم سسقاء المعلومة لد المتعلمين فتر زم،ية ا و م
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 -2يساعد الم تسلر عللع اكسلا

العلميلة (العمليلةد الم،اسلسة

المتعلملين المهلا ار

لد المتعلمينم
 المها ار -المه ل ل للا ار

التي تتعلا سكيةية است دام ااجهز واادوا

والتحكم سهام

ااكاديمي ل ل للة (التعليمي ل ل للة ملل ل ل ل تس ل ل للجي السيا ،ل ل للا

واست دامها وعم الرسوما
 لمه ل للا ار (ممارس ل للة مه ل للا اروااستدا و س المتةي ار
 -تةكي ااتجاما

وتحدي ل ل للد الم ارج ل ل للع

السيا،ية وكتاسة التقارير الم تسريةم
والت،سل ل ل

العل ل للمد الم ح ل للة والقي ل للاس والتة ل لل،ي
والتجري م

والميو اايجاسية تجا علم الكيمياء والعلماءم

 يتل للي (الم تسل للرد الل للتعلم عل للن ريل للا الت سيل للا العلمل للي ال ريقل للة العلميل للة فل للياستقة للاء المعرف للة العلمي للة وحل ل المة للك
يت

ل،ا مما سسا اممية السح

(زيت للون  1994ا

211د لل ل ا

في :

 -1تهي ل للة الجل للو العلمل للي والمهل للار دا ل ل الم تس ل ل ار سمل للا يسل للاعد المل للتعلم علل للع
استيعا

ك ما يتعلمذ سةك  ،رت م

 -2رفللع مسللتو مهللا ار
علللع رفللع مهللا ار

المللتعلم عللن ريللا اامتمللام سالجا،ل
المتعلمللين اليدوي للة مللن ل

العلمللي ممللا يسللاعد

التةاع ل مللع المل لواد واادوا

وااجهز الم تسرية سما ي لر ايجاساً علع حياتهم العملية في المستقس م

 -3مسللاعد المس ل ولين علللع ت للوير الم تس ل ار مللن ل
ال ع

فيها لت فيها وتدعيم جوا،

الوقللو

علللع جوا ،ل

القو وتس،يها م

مشـــــكلة البحــــــــث :

تعتسل للر الم تس ل ل ار والعم ل ل الم تسل للرت فل للي عة ل لر،ا الحل للالي مل للن الركل للا ز المهمل للة فل للي

م،امج،ل ل للا الد ارسل ل للية الحديلل ل للة لتعلل ل لليم العلل ل للوم الم تلةل ل للة وم،هل ل للا الكيميل ل للاء فل ل للي ةل ل للقيها
(العلم للي وال ،للرتد فاس للت دام الم تسل ل ار

ف للي العملي للة التعليمي للة يل ل دت ال للع مة للاركة

المللتعلم فللي عمليللة تعلمللذ مللن جهللة وتحقيللا اامللدا

الم،ةللود مللن جهللة ا للر ان

الم تس ل ل ل ل ل للر يعتم ل ل ل ل ل للد عل ل ل ل ل ل للع اس ل ل ل ل ل لللو ال ل ل ل ل ل للتعلم س ل ل ل ل ل للالعرو
(العةللونا فا مللة 2811

الم تسري ل ل ل ل ل للة العملي ل ل ل ل ل للة

95د سمللا يتللي تللوفير سل ار حسللية مت،وعللة ومتعللدد تعللد
5
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اساساً لةهم الكليلر ملن الحقلا ا والمعلوملا

المتعلمللين المهللا ار

والت سيقلا

العمليلة سملا يسلهم فلي اكسلا

الكيميا يللة الم لوسللة وعلللع فهللم الكليللر مللن اافكللار والمعلومللا

الكيميا ية سواقعية اكسر ورسلو اً اكسلر فلي ا ملان المتعلملين فتلر زم،يلة ا لو سالمقار،لة

مللع المعلومللا

التللي يتعلمهللا المتعلمللون سةللك  ،للرت م ل ل ا كللان اسللد مللن اامتمللام

سللالم تس ار والعم ل الم تسللرت فللي قسللم الكيميللاء ل كليللة الترسيللة لت ويرمللا عللن ريللا
تقويمهللا سللالتعر علللع ال،قللا السلللسية التللي فيهللا وتةاديهللا ومعرفللة ايجاسيتهللا وتللدعيمها
ان تلر ات مجللا ملن مجللاا
ولللو كا ،ل

مس،يللة سأحللد

العمليللة التعليميلة سلواء كا،ل

الوسللا

واحسللن ااسللالي

تقويمذ فستحكم عليذ سالجمود والت ل

واحللد

م (اليافعي ا  1995ا

 ،ريلة او عمليللة حتللي
التوجيهللا

دون عمليللة

59د

ومللن اجل رفللع مسللتو اداء العمل الم تسللرت فللي كليللة الترسيللة – للعلللوم الةللرفة التللي
يقللع علللع عاتقهللا رفللد وزار الترسيللة سمدرسللين اكةللاء قللادرين علللع رفللع مسللتو العمليللة
التعليميللة كك ل فللي مدارس لل،ا (المتوس ل ة – اللا،ويللة – ااساس لليةد عللن ريللا تحقي للا
اامدا

الترسوية المرغوسة وا،ةاء جي جديد قلادر عللع دفلع عمليلة التقلدم اللع ااملام

ورغسة الساحلة فلي تحمل المسل ولية وا،
التعليمية ارتلأ

قلاً ملن روق السحل

الساحللة القيلام ستقلويم دور الم تسل ار

العمللي وت لوير العمليلة

فلي قسلم الكيميلاء – كليلة الترسيلة

– للعلللوم الةللرفة و ةوةلاً ا،هللا لللم تجللر عليهللا عمليللة تقللويم م،ل فتللر ويلللة حسل

علللم الساحلللة وتقللديم المقترحللا

لت للوير سمللا يسللهم ايجاسلاً علللع العمليللة التعليميللة كك ل

عن ريا رفدما س ريجين م ملين تلأمي ً جيلداً ل لدمتها وتحقيلا املدافها الترسويلة كملا
ان اسللت
ع

عاً لل لرات قام ل

سللذ الساحلللة فللي مجللا التللدريس اللللا،وت يللد علللع وجللود

في مجا اسلت دام الم تسل ار ملن قسل

ريجلي كليلة الترسيلة – للعللوم الةلرفة

– جامعة سةداد يرجع امتداد الع مرحلة التعليم الجامعي م
يهـــدل البحـــث الـــى  :تق للويم دور الم تسل ل ار

ف للي العملي للة التعليمي للة م للن وجه للة  ،للر

المدرس للين والمعي للدين ف للي قس للم الكيمي للاء – كلي للة الترسي للة – للعل للوم الة للرفة – جامع للة
سةداد للدراسا

الةساحية والمسا ية م
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حـــــــدود البحــــث :

 الح للدود المكا،يل للة  :وتةل للم قسل للم الكيميل للاء – كليل للة الترسيل للة – للعلل للوم الةل للرفة –
جامعة سةداد
 الحدود السةرية :
ا– تدريسللي مللاد الكيميللاء فللي قسللم الكيميللاء – كليللة الترسيللة – اسللن الهيلللم – جامعللة
سةداد للدراسة الةساحية والمسا ية م
 -معيدت ماد الكيمياء العاملين في م تس ار

قسم الكيمياء – كلية الترسيلة – للعللوم

الةرفة – جامعة سةداد للدراسة الةساحية والمسا ية م
 الحدود الزم،ية  :للعام الدراسي  2812–2811م
تحـــــــديد المصطلحات :
التقويم  :عرفذ (مدكور ا 1997د :
ا ،للذ ل عملي للة جم للع سيا ،للا

او معلوم للا

وتحليلهللا وتةسلليرما وتقويمهللا فللي

م للن للامر او عمل ل او موقل ل

او اس لللو

للوء معللايير معي،للذ سقةللد اسللت دامها فللي اةللدار
291دم

حكم او ات ا قرار ل (مدكور ا1997ا
عرفذ (ع وت ا 2881د :
ا،للذ ل الكةل

عللن ،قللا ال للع

لت فيهللا و،لواحي القللو لتأكيللدما والكةل

اة للة الت للي تحت للاي ال للع تع للدي او تحس للين و لل ل ساس للت دام م تلل ل
وادواتذ من ا تسا ار

ومقار،ا

واستسيا،ا

وغيرما (ع وت

7

175دم

عللن ،لواحي
وس للا

التق للويم
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
التعريل االجرائي للتقـــــويم :
ا،ذ عملية تهد

الع الحةو علع المعلوما

والسيا،ا

ال زملة حلو م تسل ار

قسلم

الكيمياء – كلية الترسية – للعلوم الةرفة – جامعلة سةلداد والتلي سموجسهلا لتعلر عللع
ملد تأليرمللا فللي عمليلة التعللليم والللتعلم فلي تحقيللا اامللدا
لتدعيمها سهد

لت فيها واايجاسيا

الترسويلة وتحديللد السلللسيا

ت ويرما م

الم تسر  :عرفذ (مهدت ا 1955د
ا ،ل ل ل ل ل للذ ل المك ل ل ل ل ل للان الم ةل ل ل ل ل ل ل
(مهدت ا1955ا

الل ل ل ل ل ل ل ت ي ل ل ل ل ل للتم في ل ل ل ل ل للذ تعل ل ل ل ل ل للم الكيمي ل ل ل ل ل للاء العملي ل ل ل ل ل للة ل

15دم

عرفذ (يعقو ا 1959د :
ا،ذ ل المكان ال ت يتم فيذ ال،ةلا العمللي فلي ملاد العللوم ولل ل يمكلن ان يل دت دور
مهل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم للةايل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة فل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي تعلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم ال لسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة له ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل المل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاد ل
(يعقو ا  1959ا

119د م

التعريل االجرائي للمختبر :
تس للار والةحوةل للا

م للو الةرفل للة او الة ل لراال المسل للت دم ل

والتجل للار وااسحل للا

او ات

،ةا يةم است دام المواد الكيمياوية وااجهز واادوا م
عرفها (داود ومحمد ا 1991د :
ل ا،هللا عمليللة تةاعل سللين المعلللم وت ميل فللي غرفللة الةل
او في الم تس ار

ل (داود ومحمد ا  1991ا

او فللي قاعللة المحا ل ار

14د م

التعليم  :عرفها (ق امي ا 2881د :
ا ،للذ ل اجل لراء ت سيق للي م للا كةل ل
الة

الدراسي في جميع الوسا

ع ،للذ عل للم ال للتعلم ف للي مواقل ل

تعليمي للة وترسوي للة دا ل ل

التعليمية ل (ق امي ا  2881ا

8

13دم

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
التعـــــريل االجـــــرائي للتعلم :
م للو كل ل م للا يق للوم س للذ المعل للم دا ل ل الةل ل
تدريسللية واسللالي

سةيللة ايةللا المعلومللا

م للن اجل لراءا

ووس للا

تعليمي للة و ار للا

الللع ا مللان المتعلمللين وسقا هللا فللي ا مللا،هم

ا و فتر زم،ية ممك،ة وس ريقة مةوقة تحقيقاً لألمدا

الترسوية م

التعلم  :عرفها (رةدت وزم ذ ا 1953د
ا،للذ ل عمليللة تكييل

يكتسل

المللتعلم

لهللا اسللالي

جديللد تل دت الللع اةللساى حاجاتللذ

وميول للذ وتحقي للا امداف للذ الت للي يح للددما ل،ةس للذ ،تيج للة لتةاعل للذ م للع السي للة ااجتماعي للة
والمادية ل (رةدت لسي
عرفذ ( لع

وزم ذ ا  1953ا

29د م

ا 1954د

ا ،للذ ل تةيي للر لاسل ل
ال سيعي او ال رو

،س للسياً ف للي الس لللو او ال س للر ي لل،جم ع للن ال،ة للا الل ل اتي لل ،للج
العر ية ل ( لع

ا  1954ا

39د م

التعــــــريل االجرائي للتعلم :
ا،للذ العمليللة التللي تكللون ،تاجهللا تعللدي اوتةييللر فللي سلللو المللتعلم ،تيجللة لتةاعلللذ مللع
السي ة المحي ة سذ سواء كا،

مادية او اجتماعية سقةد او سةيلر قةلد سملا يل دت اللع

اةساى ميولذ وحاجاتذ ومحققذ لمدافذ م

9
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الفصـــل الثانـــــي
االطار النظـــــــــري

طرائق تدريس الكيمياء :
م،ا عد

ار ا لتدريس العلوم والتي م،ها (الكيمياءد ومي -:

 -1ريقة التقةي وااستكةا م
 -2ريقة ح المةك

م

 -3ريقة الم تسرم
 -4ال ريقة ال اتية – السمعية والسةريةم
 -5ريقة العر م
الميدا،يةم

 -2ريقة الرح
 -7ريقة الم،اقةةم

(زيتون  1994ا

 -5ريقة المحا ر م

211-134د

وا يمكللن اسللت دام ريقللة واحللد فق ل فللي تللدريس العلللوم و اةللة الكيميللاء ل،هللا مللن
العلللوم التللي تتكللون مللن ةللقين (ةللا عملللي وةللا  ،للرتد ل ل ا يمكللن اسللت دام ريقللة
المحا للر و ريقللة الم،اقةللة وال ريقللة الم تسريللة وس،سل

متةاوتللة فللي تللدريس الكيميللاء

سااعتماد علع سيعلة الملاد العلميلة وملد تلوافر الملواد واادوا
ال زمة والم تس ار
المرجللو مللن ل

الكيميا ية الم مة ك
ال لرس سللين الجا ،ل

وااجهلز الم تسريلة

لل يسلاعد عللع تحقيلا ااملدا

العملللي والجا ،ل

الترسويلة

ال ،للرت واارتقللاء سالمسللتو

العلملي والترسلوت للمتعلملين وس،لاء ة ةلياتهم فلي جميلع جوا،سهلا (العقليلة ا المهاريلذ ا
الل،ةس حركيللةد وس،لاء وتعللدي سللوكهم سااتجللا المرغلو فيللذ سملا يكةل حل لمةللك
المجتم ل ل ل ل ل للع وتلسي ل ل ل ل ل للة حاجات ل ل ل ل ل للذ س ل ل ل ل ل للالتوازن م ل ل ل ل ل للع مي ل ل ل ل ل للو وحاج ل ل ل ل ل للا
(دراسا

ترسوية ا 2818ا

119د م

11

المتعلم ل ل ل ل ل للين ل
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
أهميــــة المختبرات في تدريـــس العلوم (الكيمياء) :
علم الكيمياء مو من العلوم المهمة وااساسية
الع جا،

من ملا ،عرفلذ اليلوم سلالعلوم ااساسلية

علم الةيزياء – علوم الحيا – علم اار

يعلم المتعلم مهما كان ت ةةذ سمسادئ واوليا

ممممممممالخ لل ا فملن ال لرورت

علم الكيمياء لملا للذ ملن ةللذ وليقلة

م للع العل للوم اا للر وسم للا ان عل للم الكيمي للاء م للو م للن العل للوم الت سيقي للة ات ل للذ جا،س للان
(الجا،

العمليد ا ن اسد من اامتمام سالجا،

ال ،رت ا والجا،

العملي من ل

ت سيق للذ ف للي الم تسل ل ار سة للك تج للار عملي للة ل للمان تحقي للا اام للدا
ل

والمهللا ار

ايةللا المعلومللا

الترسوي للة م للن

الكيميا يللة الللع المتعلمللين س ريق لة سللهلذ وةلليقة

وسقا ها في ا مان المتعلمين ا و فتر زم،ية ممك،ة م
 -1طريقــة المختبــر  :يعتسللر الم تسللر جللزء مهللم فللي الترسيللة العمليللة وتللدريس العلللوم
للم ارح ل ل التعليميل للة الم تلةل للة ومل للو القل ل ل
ااغ ار

ال،ل للاس

فل للي تل للدريس العلل للوم م ل،ل للذ يحقل للا

اآلتية :

ا -يتي للمتعلم فر
 يكس لومها ار
ي -اكتسللا
والتة،ي

التعلم عن ريا العم م

المهللا ار (العمليللةد الم،اسللسة لللد المللتعلم س لواء اكا ،ل
اكاديمية ام مها ار
مهللا ار

عمليللا

اجتماعيةم
العلللم ااساسللية والمتكاملللة فللي الم ح للة والقيللاس

والت،س وااستدا و س المتةي ار

 -تةكي ااتجاما

مهللا ار يدويللة

والتجري م

والميو وت،ميتها وتقدير جهود العلماءم

 -يتل للي الم تسل للر للمل للتعلم فل للر

الل للتعلم ال ل ل اتي م ومل للن لل للم ت سيل للا ل للرا العلل للم

وال ريقة العلمية في استقةاء المعرفة العلمية وح المةك
في الم تسر من حي

ااداء والت،ةي م

11

وم،ا اسللوسان
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الع التحقيا والتأكد من المعلوما

 -2المختبر االيضاحي  :يهد

العلمية سلسا ان

تعلمه للا الم للتعلم سمس للاعد المعل للم غالسل لاً وف للي مل ل ا ااس لللو ي للزود الم للتعلم س
لو وكل ل الملواد واادوا

التجرسة

لو

ال،ةا ا

الم تسرية في المدارسم

ل لوا

ال ،ريلة ومل ا ااسللو السلا د فلي ت،ةيل

 -3المختبر االستقصائي االستكشافي :

الللع وةللو المللتعلم الللع تقةللي المعرفللة العلميللة واكتةللافها سمسللاعد (محللدد د

يهللد

وتوجيللذ المعلللم وفللي مل ا ااسلللو يللزود المتعلمللون سالحللد الد،للع مللن المعلومللا

عللن

ال،ةللا الم تسللرت ويكللون دور المللتعلم مللو ااسللاس امللا المعلللم فيكللون دور الموجللذ او
المرةد ال،اء اجراء التجار الم تسريةد م(زيتون ا  1994ا

124-125دم

 -2العروض العملية :
تعللد العللر
ع للر

العملللي مللو مللن اكلللر ار للا التللدريس اسللتعمااً فللي تللدريس العلللوم ومللو

مةل للامدا

عملي للة تتعلل للا سمو للوى الل للدرس ل للم م،اقةل للة م للا يحل للد

ف للي م ل ل

المةامد م
لر مهم لاً مللن ع،اةللر العمليللة الترسويللة فهللو مللر المللتعلم
التقـــويم  :يعللد التقللويم ع،ةل اً

وولل للي اامل للر مل للن جهل للة والمعلل للم والمةل للر مل للن جهل للة والعل للاملين كافل للة علل للع العمليل للة
التعليميللة مللن جهللة ا للر ومللو المةللدر ال ل ت يمكللن م لن
،جاق العملية التعليمية من
وال ت يهم،ا م،ا من مل ا السحل

التعر علع هيجاسيتها لتدعيمها وسلسياتها لتةاديهلا م
ملو تقلويم م تسل ار

ت،مية المها ار والتي ة،ةها زيتون الع مجاا
 -1المجا المعرفيم
 -ت،مية القد ار

العقليةم

 تعزيز تعلم المةاميم والمسادئ العلميةم -ت وير مها ار

لللذ التعللر علللع مللد

ح المةك

م

 ت،مية التةكير ااسداعيم فهم العلم س رقذ وعملياتذم12

قسلم الكيميلاء والعمل فيهلا سهلد

ل لة :
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 -2المجا العلمي الت سيقيم
 -ت وير المها ار

ال اةة سإ،جاز (اداءد ااستقةاءا

 -ت،مية القد ار

ال اةة ساست دام المواد واادوا

 -ت،مية مها ار

العم مع اا رينم

العلميةم

وااجهز الم تسريةم

 -3المجا الوجدا،يم
 ت،مية ااتجاما

العلمية ،حو العلم والعلماء م

 تعزيل للز تةل للو ار واد اركل للا

الةل للرد المل للتعلم اايجاسيل للة وقد ارتل للذ علل للع فهل للم السي ل للة

واستيعاسها م
 ت،مية الميو واامتماما

العلمية م

488-399د

(زيتون ا  1994ا

الدراسات السابقة :
 -دراســــة عباين ـ  : 1991المعيقللا

التللي تواجللذ اسللت دام الم تس ل ار

الم ارحل ل ااعدادي للة م للن وجه للذ  ،للر المعلم للين والمعلم للا
ااردن ومل للدف

الل للع الكة ل ل

عل للن المعوقل للا

اجريل ل

المدرسللية فللي

مل ل الد ارس للة ف للي
فل للي

التل للي تواجل للذ اسل للت دام الم تس ل ل ار

المرحلللة ااعداديللة لةللةوفها الل لللة ومعرفللة مل ان متةيللر الجلل،س للمعلمللين وال سللر
التللي تةللار فيهللا المعلللم والمعلمللا

والم مل العلمللي والللدو ار

الل ين يدرسللون المللاد

فعل ً (العلللومد فللي محاف للة ارسللد فللي ااردن (158د معلم لاً ومعلمللة وكا ،ل
مي ادا السح

للمعلم للا

لةر

جمع المعلوما

والتي تكو،

والمعلم للين الل ل ين يدرس للون اللالل ل

من لل

اسلتسا،ا

ااع للدادت واس للت دم

الم وية وسيلة احةا ية لتحلي ال،تا ج ومن اسرز ال،تا ج التي توةل
 -1عدم كةاية الوق

الساحل للة ال،س للسة
اليها الدراسةم

م

 -3عدم توفر ااجهز م
، -4ق

ةةل

المتاق لجراء التجرسةم

 -2عدم وجود مساعد م تسر مت ة
الم ةةا

ااسللتسا،ة

المالية للم تس ار

13

المدرسيةم (عساي،ذ ا1998ا

ا

د
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 -دراســـــة المقـــدم  : 1991معوق للا

اج لراء التجللار العمليللة فللي العلللوم ال سيعي للة

للمرحلتين ااعدادية واللا،وية ة،عاء مدف

م الدراسة الع الكة

اجل لراء التج للار العملي للة ف للي العل للوم ال سيعي للة م للن ل ل

عن معوقا

ااجاس للة عل للع السل ل الين

ااتيين :
اجلراء التجللار العمليللة فللي العلللوم ال سيعيللة للمللرحلتين ااعداديللة

 -1مللا مللي معوقلا

واللا،ويلة ملن وجهلة  ،لر مدرسللي العللوم ال سيعيلة ومدرسلاتها والملوجهين الترسللويين
لمواد العلوم ؟
 -2م توجد فروا ا

دالذ احةا ية سين اجاسا

المدرسلين والمدرسلا

تل المعوقا

ةلمل

علع م تس ار

للعام الدراسي  1994-1993وكا،

فلي تحديلد

مل الد ارسلة عللع جميلع الملدارس فلي ةل،عاء والتلي تحتلوت
عي،ذ المدرسلين لهل الد ارسلة

وال ل ل ين يدرسل للون م ل ل المل للاد (235د مدرس ل لاً ومدرسل للة كمل للا ةل للمل

علل للع (18د

ا تةاة ل ليين ترسل للويين س،سل للسة  %7775م ل للن مجتمل للع العي،ل للة واسل للتعمل
ااستسا،ة كأدا للسح

الساحل ل للة

وال،سسة الم وية للتوة الع ال،تا ج والتي من اسرزما -:

 -1وجود م تسر واحد لمواد العلوم ال سيعية و يا مساحتذم
 -2كلر عدد ال
-3

ع

في الةعسة الواحد م

تأمي التدريسيين قس و

 -4عدم توفر اادوا

ال دمةم

وااجهز الم تسريةم

14

(المقدم ا 1994ا

52-2د
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
مناقشــــــة الدراسات السابقــــة :
سعللد ان تللم عللر
م،اقةتها في

السللاسقة التللي لهللا ع قللة سمو للوى السح ل

الد ارسللا

وء ا ت فها او اتةاقذ معذ م

اوالً  :ع،لاوين وم لامين الد ارسلا
معوقا

السلاسقة تلدور فلي مو للوى

السلاسقة  :ان الد ارسللا

اجراء التجار م

ثانيـــاً  :اام للدا
مدف

والتللي يمكللن

 :ت،وعل ل

الع دراسة المعوقا

اام للدا

التي تواجذ است دام الم تس ار

وجه للة  ،للر المعلم للين والمعلم للا
معوقا

للد ارس للتين حيل ل

ان د ارس للة (عساي ،للذ ا 1998د
في المراح ااعداديلة ملن

ام للا د ارس للة (المق للدم ا 1994د م للدف

ال للع د ارس للة

اجراء التجار العملية في العللوم ال سيعيلة للملرحلتين ااعداديلة واللا،ويلة فلي

ة،عاء م
ثالثاً  :الم،هجية  :ان الدراسا
رابعاً  :العي،ة  :ا تلة

اتسع

الدراسا

الم،هج الوةةي سما اتةا مع السح

في حجلم العي،لة حيل

الحالي م

ان د ارسلة (عساي،لذ ا 1998د

مللي (158د معلللم ومعلمللة فللي محاف للة ارسللد امللا د ارسللة (المقللدم ا1994د فقللد كا ،ل
العي،ة (235د مدرساً ومدرسة و(18د ا تةاةيين ترسويين س،سسة  %7775م
خامس ـاً  :اادا  :يتةللا السح ل
ادا السح

الحللالي مللع الد ارسللا

السللاسقة فللي اسللت دام ااسللتسا،ة

م

سادساً  :الوسلا

ااحةلا ية  :قلد اسلت دم

فلي الد ارسلا

السلاسقة وسلا

احةلا ية

مي ال،سسة الم وية كما في د ارسلة عساي،لذ  1998ود ارسلة المقلدم  1994سملا يتةلا ملع
السح ل ل

الحل للالي فل للي اسل للت دام الوسل للا

ااحةل للا ية ااتيل للة (ال،سل للسة الم ويل للة والوس ل ل

الحسللاسي المللرج ا والللوزن الم للوتد ساع للافة الللع اسللت دام معام ل اارتسللا سرسللون
و ل است راي معام لسا

ااستمار م

15
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الفصـــــــــل الثالــــث
منهــــــــــج البحث واجـــــــراءات
 -1ملل،هج السح ل

 :اسللت دم

الساحلللة الملل،هج الوةللةي ا،للذ يعللد مللن ا ،لواى السحللو

الدا مة واكلرما ةليوعاً واسلتعمااً الل ت يعتملد عللع د ارسلة الواقلع ويهلتم سوةلةة وا

يقتة ل للر الم ل لل،هج الوة ل للةي عل ل للع وةل ل ل
وتةسيرما للوةلو اللع ااسلت،تاجا
(عزيز وا،ور ا  1998ا
 -2مجتمللع السحل
(عسيدا

ال ل للامر وجم ل للع المعلوم ل للا

التلي تسلاعد عللع ت لوير الواقلع الل ت ،درسلذ

159د

 :يقةللد المجتمللع ل جميللع مةللردا

وا رون ا 2881ا

والسيا ،ل للا

ال للامر التللي يدرسللها الساحل

ل

99د

ويتكون مجتمع البحث من :
ا– مجتمـع المدرسـين  :يةل للم جميلع التدريسللين فل ل للي قسلم الكيميلاء – كليلة الترسيللة –
للعل للوم الة للرفة مل ل للن حمل للة ة للهاد الماجس للتير وال للدكتو ار سم تلل ل

درج للاتهم العلمي للة

وا تةاةاتهم الكيميا ية وعددمم (171د ولجميع المراح الدراسيةم
ب -مجتمــع المعيــدين  :ويةللم جميللع المعيللدين فللي م تسل ار

قسللم الكيميللاء – كليللة

الترسيل للة – للعلل للوم الةل للرفة مل للن حملل للة ةل للهاد السكل للالوريوس وعل للددمم (55د ولجميل للع
المراح الدراسيةم
جـــ -المختبـرات  :وت للم جميلع م تسل ار

قسلم الكيميللاء للم ارحل الد ارسلية اارسعلة فللي

كلية الترسية – للعللوم الةلرفة – قسلم الكيميلاء سواقلع ل للة م تسل ار

للمرحللة الد ارسلية

للمرحلللة الد ارسللية اللا،يللة وارسع لة م تس ل ار

للمرحلللة الد ارسللية

ااولللع و مسللة م تس ل ار
اللاللة ول لة م تس ار

للمرحلة الدراسية الراسعة كما مو مو

16

في الجدو :

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
جــــــــــدول رقم ()1

جدول يوضح كل مرحلة دراسية وعدد مختبراتها التي تدرس فيها
المــــرحلة

التسلـســــل

المختبــــرات

االولى

1

مختبر الكيمياء التحليلية

3

مختبر الكيمياء العامة

1

مختبر الكيمياء التحليلية

2

مختبر الكيمياء العضوية

3

مختبر الكيمياء الفيزياوية

5

مختبر الكيمياء الحياتية

1

مختبر الكيمياء العضوية

الثانية

مختبر الكيمياء العضوية

2

1
الثالثة

الرابعة

اربع مراحل

مختبر الكيمياء الالعضوية

2

مختبر الكيمياء الفيزياوية

3

مختبر الكيمياء التناسقية

1

مختبر الكيمياء الصناعية

1

مختبر الكيمياء االلية

3

مختبر التشخيص العضوي

15

جميع المختبرات

مختبر الكيمياء الحياتية

2

دراسية

17

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
عينـــة البحــــــــــث  :ل العي،للة م للي ا،مللو ي ية للك جا،س لاً م للن وحللدا
سالسح

وممللة لذ وسحي

المجتم للع المع ،للي

تحم ةةاتذ المةتركة ل (ق،دلجي ا  1993ا

 -1عي ،ل لة المدرسل للين  :وت ل للم (171د تدريسل للياً فل للي م تس ل ل ار
الترسية – للعلوم الةرفة ومم يملللون مجتملع السحل

112د

قسل للم الكيميل للاء – كليل للة

سةلكلة الكللي وس،سلسة %188

من المجتمع ااةلي والسال عددمم (252د م
 -2عي،ة المعيدين  :وت م (55د معيلداً فلي م تسل ار
للعل للوم الة للرفة وم للم يملل للون مجتم للع السحل ل

قسلم الكيميلاء – كليلة الترسيلة –

سة للكلة الكل للي وس،س للسة  %188م للن

المجتمع ااةلي والسال عددمم (252د م
 :وت لم كافلة م تسل ار

 -3الم تس ار

قسلم الكيميلاء – كليلة الترسيلة – للعللوم الةلرفة

والسل ل للال عل ل للددما ااجمل ل للالي (15د م تسل ل للر كيميا ي ل ل لاً للم ارح ل ل ل الد ارسل ل للية اارسعل ل للة
وس،س للسة  %188مل لن المجتم للع ااة لللي سواق للع ل ل للة م تسل ل ار
ااولع و مسة م تس ار
اللاللة ول لة م تس ار

للم ارحل ل الد ارس للية

للمرحلة الدراسية اللا،ية وارسعة م تس ار

للمرحلة الد ارسلية

للمرحلة الدراسية الراسعة م
جـــــــــدول ()2

يوضـــح عينة البحث ونسبتها في مجتمع البحث االصلي
عينة البحث

عددهم

المجتمع االصلي النسبة المئوية

التدريسيون

171

252

%22.61

%111

المعيدون

65

252

%33.21

%111

المختبرات

15

15

%111

%111

18
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
العينــة االســتطالعية  :تللم ا تيللار عي،للة اسللت
وقل للد تكو ،ل ل
وال للدرجا

عية مللن مدرسللي (المجتمللع ااةللليد

م ل ل العي،ل للة مل للن (38د مدرس ل لاً ومدرسل للة مل للن م تل ل ل

العلمي للة الل ل ين يدرس للون ف للي م تسل ل ار

اا تةاةل للا

الكيمي للاء – كلي للة الترسي للة – للعل للوم

الةل للرفة وا تيل للار (28د مل للن المعيل للدين ال ل ل ين يعملل للون فل للي م تس ل ل ار
ولم تلل ل

الم ارحل ل وسال ريق للة العةل لوا ية فأة للسح

العي ،للة ااس للت

قسل للم الكيميل للاء
عية مكو ،للة م للن

(58د تدريس ل للياً ومعيل ل للداً سواقل ل للع (38د تدريسل ل للياً و(28د معي ل للداً وسعل ل للد اا ل ل ل ى علل ل للع
الدراسا

فقل ل ار

السلاسقة ا

الع قلة لتكلون الساحللة عللع سةلير كافيلة فلي اعلداد

واادسيلا

ااس للتسا،ة ال،ها ي للة حيل ل

عية (مةتوح للةد

قامل ل

موجهل للة لف ل لراد العي،ل للة ااسل للت

الساحل للة سس ،للاء اس للتسا،ة اس للت

عية المكو،ل للة مل للن (38د تدريسل للياً و(28د معيل للداً مل للن

العاملين في كلية الترسية – للعلوم الةرفة – قسلم الكيميلاء وللمجلاا

اآلتيلة  :مجلا

المدرس للين ا مج للا المعي للدين ا مج للا س،اي للة الم تس للر ومس للتلزماتذ ا مج للا التج للار
وااجه للز واادوا

والمل لواد الم تسري للة مج للا السل ل مة واام للان ف للي الم تس للر ا مج للا

اادار ا مجللا التقللويم ا وللةتللر مللن 1ل18ل 2811الللع 12ل18ل 2811وسعللد ان تللم
است م ااستسا،ة ااست

عية قام

التي ا تت ءم مع مو وى السح
سسعة مجاا

كما مو مو

الساحلة ستوحيد الةق ار

المتةاسذ واستسعاد الةقل ار

وقد اسةر م الجهود عن (25د فقلر موزعلة فلي

في الجدو م

جــــــــــدول ( )3يوضــــــح المجال وعدد فقــــــرات
عــــدد الفقرات

المجــــــال

12

مجال التدريسيين

11

مجال المعيدين

13

مجال بناية المختبر ومستلزمات

2

مجال التجارب واالجهزة والمواد المختبرية

9

مجال السالمة واالمان في المختبر

2

مجال االدارة

9

مجال التقويم
19
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
صــــــــــدق االداة :
لةلر

التأكلد ملن ةلدا اادا اسلد ملن اسلت راي الةلدا ال لامرت وملي ل قيلام عللدد

مللن ال س لراء والمت ةةللين ستقللدير مللد تملي ل فق ل ار
(احمللد ا  1995ا

المقيللاس للةللةة الم لراد قياسللها

378د وعلللع مل ا ااسللاس تللم عللر

ااسللتسا،ة علللع مجموعللة

مللن ال س لراء والمحكمللين د مللن اج ل د ارسللتها واسللداء ال لرات حللو ة ل حيتها او عللدم
ةل ل حيتها او امكا،ي للة تع للدي سعل ل
الةق ار

فقراته للا وع للد

 %58فم للا ف للوا معي للار لقس للو

وعلع م ا ااساس تم استسعاد (18د من ااستسيان فأةسح

من (25د فقر موزعة في سسعة مجاا

ااستسا،ة مكو،لذ

م

ثبات االداة :
لكي تتمكن من ااعتماد علع اادا في مقيلاس لامر ملا اسلد ان تتةل
ساللسللا

مل اادا

ال ل ت يع،للي ((المو للوعية سمع،للع عللدم تللألر ال،تللا ج سةللور جومريللة فيمللا لللو

تةيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر الةل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاح
(غلرفيج و الللد ا  1999ا

59د حيل

او المةل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للح دد م

تللم ا تيللار (15د مللن المدرسللين والمدرسللا

و(18د ملن المعيللدين الل ين يعملللون فللي م تسل ار

قسللم الكيميللاء – كليللة الترسيللة للعلللوم

الةللرفة للةتللر 1ل11ل 2811الللع 5ل11ل 2811لللم اعيللد الت سيللا علللع العي،للة ،ةسللها
للةتل للر 17ل11ل 2811الل للع 21ل11ل 2811ولج ل ل ايجل للاد معام ل ل اللسل للا

اسل للت دم

معام سرسون سين الت سيقين ااو واللا،ي وال ت سل (%55د ومو م ةر جيلد للسلا
المقياس م
تطبيـــــــق االســـتبانة  :لةللر

التأكللد مللن و للوق ااسللتسا،ة سةلليةتها ال،ها يللة قام ل

الساحلة ست سيقها علع المدرسين والمعيدين ال ين ا تيروا عةوا ياً للتأكد ملن ا،هلا تتسلم

سالو وق والوقو

علع المةك

التي قد تحد

ال،اء ت سيا اادا م

د  -1دم ايمان محمد حسين

قسم الكيمياء – كلية الترسية – اسن الهيلم

 -2سلقيس وليد ماس

قسم الكيمياء – كلية الترسية – اسن الهيلم

 -3دم م،تهع عساس لةتذ

قسم الكيمياء – كلية الترسية – اسن الهيلم

 -4دم وليد الد مهدت

قسم الكيمياء – كلية الترسية – اسن الهيلم
21
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الوسائل االحصائيـــــة :
 -1النسبة المئوية

للتأكد من ة حية ك فقر من فق ار

ااستسيان:

ال،سسة الم وية = عدد الموافقين ×188
العدد الكلي
(اامام وا رون 1998ا

161د

 -2معادلة فثر
لوة

ك فقر من فق ار

الوس المرج =

ادا السح

وتةسيرما:

1×3 + 2×2 +3×1

(احمدا1998ا

 213د

م
 -3الوزن المئوي = الوس المرج

188 x

الدرجة القةو
(عسد الرحمن ا1953ا

الدرجة القةو = السدي ااعلع

21

13د
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
جــــــدول رقم ()1

جدول يوضح االستبانة بصيغتها النهائية  -تقويم دور المختبرات من وجهة نظر
المدرسين

أوالً
1م

مجال التدريســــيين الفقـــــرات
التدريسيين من اجراء سع

امت،اى سع

جيد

جداً

التجار

لةعوستها
2م

امت،اى سع

التجار

التدريسيين من اجراء سع
علع ااجهز من التل

سع

3م

عدم امت

4م

عدم تواجد التدريسيين المةرفين علع الم تس ار

5م

عدم وجود مساعد م تسر مت ة

وفاً

التدريسيين للمها ار التدريسية

ال رورية للعم الم تسرت

2م

ا،ةةالهم سالماد ال ،رية

،ق

الكةاء وال سر الة،ية للتدريسيين في الم تسر
للحةا علع ااجهز

7م

اعتقاد سع

التدريسيين ا،ذ يمكن ااستة،اء عن العم

الم تسرت في سع

الكيميا ية

المو وعا

5م

قلة الدو ار التدريسية للتدريسيين

9م

عدم ا ،سا ال لسة في الم تسر ع،د اجراء التجار

18م

عدم تهي ة اادوا

وااجهز الم تسرية مسسقاً قس اجراء
التجرسة

11م

اعتماد مع م التدريسيين علع الجا،

12م

اعما ال لسة ا تقوم مو وعياً من قس التدريسيين

الجا،

العملي

22

ال ،رت دون

متوسط

ضعيل

مجلة ديالى 3102 /

العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

تقــــــويم دور المختبرات من وجهة نظر المدرسين
ثانياً

مجال المعيــــدين الفقــــرات

1م

جيد متوسط ضعيل
جداً

كلر اعداد المعيدين في الم تس ار
ع

2م

امتمام المعيدين سالعم في الم تس ار
المستو العلمي (العمليد لد المعيدين

3م

ع

4م

ت و

5م

ع

2م

توزيع المعيدين في الم تس ار

7م

عدم معرفة المعيدين لةرو الس مة والمان

سع

المعيدين من اجراء التجار
الم تسرية سأ،ةسهم

رغسة المعيدين سالعم (اليدوتد الم تسرت
دون ا

رايهم

القيام ستجار الم تسر
5م
9م

قلة امتمام المعيدين سالجهز والدوا

الكيميا ية

عدم امتمام المعيدين سجرد المواد الكيميا ية
والحةا عليها

18م

عدم تهي ة الم تس ار

قس اجراء التجار سةك
م م

23
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
تقويم دور المختبرات من وجهة نظر المدرسين
ثالثاً مجال بناية المختبر ومستلزمات الفقرات
1م

قلة مساحة الم تسر غير قياسي لعداد ال لسة

2م
3م

،ق
،ق

الكهرساء وال،ق الكهرسا ية

في حماما

الكهرسا ية

الماء والس ا،ا

4م

عدم توفر الم،ا د والمقاعد الكافية

5م

امما توفير التهوية الجيد والساحسا

2م
7م

عدم وجود سا

امما تجهيز الم تسر سأحوا
لألحما

5م

عدم توفير ا،اسي
المواةةا

9م

لل وارت
(س ،د مقاوم

والقلويا
تةري

الميا ا

الم ةةة للم تس ار
الةا از

عدم تجهيز الم تسر سةر سح
السامة والم دةذ (Hoodد

18م

امما توفير اماكن م ةةة لحة المواد
الكيميا ية

11م

عدم توفر اماكن م ةةة لرمي ال،ةايا
الكيميا ية

12م

عدم توفر الل جا

13م

ار ية الم تس ار

واافران ووسا

التسريد

غير ا عة للمواةةا

24

جيد جدا

متوسط ضعيل
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

تقـــــــويم دور المختبرات من وجهة نظر المدرسين
رابعاً
1م

مجال التجارب واالجهزة والمواد المختبرية
عدم توفر المواد الكيميا ية ال زمة لجراء
التجار

2م

عدم ة حية الجهز الكيميا ية من حي
قدمها وع لها

3م

عدم توفر الجهز الكيميا ية الحديلة لمواكسة
التقدم والت ور العلمي والتك،ولوجي

4م

غيا

5م

تل

وسا

العر

المةوقة (فوتوةو د

للعم الم تسرت
2م

الكلير من المواد الكيميا ية المتوفر

افتقار الم تس ار

للزجاجيا

والدوا

ال رورية عجراء التجار

25

جيد جداً متوسط ضعيل
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
تقويم دور المختبرات من وجهة نظر المدرسين
خامساً
1م

مجال السالمة واألمان في المختبر الفقرات
اي اق تح ر من م ا ر

عدم توفر وسا

العم الم تسرت
2م

ا،عدام توفر حمام وارئ و،افور غس العيون
اامما في ارتداء الةدرية وال ،ا ار

3م

والقةا از
4م

ال،اء العم الم تسرت

عدم وجود ةيدلية في الم تسر يتوافر فيها
سع

الساسية لمعالجة الحاا

المستلزما

ال ار ة
5م
2م

اقتةار مع م الم تس ار
عدم توفر مساحا

علع م ري واحد

م ةةة ل زن المواد

السامة والجهز والدوا
7م
5م

الحساسة

عدم توفر م افئ حريا في الم تسر
امما و ع سر،امج يو

اجراءا

والمان
9م

ع

ةيا،ذ الم تس ار

26

الس مة

جيد متوسط ضعيل
جداً
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

تقــــــويم دور المختبرات من وجهة نظـــــر المدرسين
سادساً

مجــــال االدارة الفقـــــرات
عدم ةر سد

1م

الم تس ار سما ي ع
2م

جيد

ور للعاملين في
عملهم في الم تس ار

امما وجود ادار اةة سالم تس ار

في قسم

الكيمياء
3م
4م

عدد الساعا
ع

الجا،

العملية في الم تسر غير كافية
التدريسي للعاملين في الم تسر

علع سر،امج الس مة والمان في الم تس ار
5م
2م

التوزيع غير الم ،م للمعيدين في الم تس ار
امما تجهيز الم تس ار

وعدم توفر اامكا،يا

المادية علع ااقسام العملية

27

جداً

متوسط ضعيل
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

تقـــــــويم دور المختبرات من وجهة نظر المدرســـــــين
سابعاً
1م

مجال التدريســـيين الفقـــــرات
اقتةار عملية التقويم علع اامتحا،ا

2م
3م

اا تسا ار

اجاسا

ا

جيد جداً متوسط ضعيل

محدد ومن

المحا ار حة اًر

مع م اا تسا ار ت كيرية ا تلير التةكير
لل لسة

4م

علع مةردا

اقتةار اا تسا ار

محدد من

الماد
5م

اا تسا ار

2م

التحةيلية متةاوتة الةعوسة

عدم و وق اا تسا ار

التحةيلية

التحةيلية تركز علع الجا،

7م

اا تسا ار

5م

عدم ا

9م

امما الةروا الةردية سين ال لسة ع،د

المعرفي
رات ال لسة ع،د تحديد مواعد
اامتحا،ا
ةياغة ااس لة اامتحا،يذ
اسلوب تحليل النتائج :
 -1ت ل للم حسل ل للا

تك ل ل ل ار ار

(جيد – متوس –
 -2لةللر

حسللا

ااجاسل ل للا

لك ل ل ل فقل ل للر وفق ل ل لاً لمقيل ل للاس ل لل ل للي ااسعل ل للاد

عي د است راي الوس المرج لك فقر من الةق ار

الوس ل المللرج لك ل فقللر لللم اع للاء ل ل

ااو ودرجت للان للمس للتو الل للا،ي ودرج للة للمس للتو اللالل ل
للةق ار

 3واق درجة للةق ار (1د م

28

درجللا

للمسللتو

تك للون اعل للع درج للة
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الفصل الرابــــــــــع
عـــــرض النتائــــج ومناقشتها

يت للمن مل ل ا الةةل ل عر ل لاً لل،ت للا ج الت للي توة للل
السح

اليه للا الساحل للة ف للي

للوء ام للدا

م

 -1تحديللد الوس ل الحسللاسي لك ل فقللر مللن فق ل ار
والمعيدين ال ين يةرفون ويعملون دا
 -2اع اء ترتي

للةق ار حس

 -3م،اقةة الةقل ار

التلي ،الل

اادا مللن وجهللة  ،للر التدريسللين

الم تس ار

الوزن ال،وعي لتحقيقها في الم تس ار
اقل ملن  %58او حلوالي مل الدرجلة وعلدما سللسية

التحقا في ميدان الم تس ار

سما ي لر سلساً في العم الترسوت م

جــــــدول رقم ()5

مجاالت تقويم دور المختبرات في العملية التعليمية من وجهة نظر المدرسين
التسلسل المرتبة

اســــم المجال

الوسط

7

1

التقويم

2772

69715

2

2

االدارة

2721

67771

3

3

بناية المختبر

2752

65725

الحسابي العام

الوزن المئوي

ومستلزمات
2

1

مجال المعيدين

2751

61711

1

5

مجال التجارب واالجهزة

2751

63723

5

2

1

7

والمواد المختبرية
السالمة العامة في

2732

71735

المختبرات
التدريسيون

29

2722

71729
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

اسللتسيان المدرسللين يت لراوق

يت ل مللن الجللدو رقللم (4د ان الوس ل الحسللاسي لمجللاا

سلين (72ا22-2ا2د ومل ا يع،للي ان جميعهلا اكسللر مللن الوسل الحسللاسي الةر للي (2د
وان جميعهللا مهمللة ولكللن سللدرجا

متةاوتللة ومل ا مللا ي كللد اوزا،هللا الم ويللة التللي جللاء

مت،اغم للة م للع اوس للا ها الحس للاسية ا ا كا،ل ل

تتل لراوق س للين (85ا29 – 59ا74د حيل ل

احت ل مجللا رقللم (7د المرتسللة ااولللع ومللو مجللا التقللويم وم ل ا يللد علللع امميللة م ل ا
المجللا ولكللن سمللا ا يتةللا مللع رات المعيللدين حيل

جللاء مل ا المجللا حسل

(المعيديند في المرتسة (الراسعةد ويعز سسسذ ل وحس
ملم المع،يللون سدرجللة اولللع الللع التقلويم الل ت مللن
امللدا

ترسويللة فللي اكسللا

اجاسللاتهم

رات الساحلة الع التدريسليون

لللذ يللتم معرفلة مللد مللا تحقللا مللن

المتعلمللين المهللا ار والمعللار والتللي تسللاعد فللي ا،جللاق

عملة في المسلتقس كملا احتل مجلا (2د المرتسلة اللا،يلة وملو مجلا اادار وسملا يتةلا
م للع رات المعي للدين ومل ل ا ي للد عل للع اممي للة مل ل ا المج للا س،س للسة عالي للة م للع افل لراد عي ،للة
المدرسللين والمعيللدين فللي الكليللة ويعللز سللس

لل الللع ان اادار مللي المسل و ااو

واا ير عن المدرسين والمعيدين والعاملين فلي قسلم الكيميلاء – كليلة الترسيلة – للعللوم
الةل للرفة كمل للا حة ل ل المجل للا رقل للم (3د المرتسل للة اللالل ل لة ومل للو مجل للا س،ايل للة الم تسل للر
ومسللتلزماتذ العامللة وسمللا يتةللا مللع رات المعيللدين وسمللا يللد علللع امميللة م ل ا المجللا
حسل

رايهللم ويعللز سللس

لل الللع ان علللم الكيميللاء مللو مللن العلللوم التللي تتكللون مللن

ةقين (عملي ا و ،رتد والةا العملي يساعد المتعلم علع تعللم ااةلياء ال ،ريلة علن
ريللا المةللامد والتجري ل

كمللا حة ل المجللا رقللم (2د المرتسللة الراسعللة ومللو مجللا

المعيللدين سمللا ا يتةللا مللع رات المعيللدين ولكللن ،سللسة تحقيللا م ل ا المجللا حس ل
المعيدين والمدرسين عاليلة  ،ل اًر لمميلة مل ا المجلا حيل

مقللدار (51ا2د ووزن م للوت مقللدار (81ا54د ويعللز سللس

رات

حةل عللع وسل حسلاسي
ل ل حس ل

رات الساحلللة

الللع امميللة الكللادر الوس ل ي (العللاملين فللي الم تس ل ار د فللي تح للير التجللار والم لواد
وااجهز الم تسرية وااة ار

علع تعليم المتعلمين والمهلا ار

الم تسريلة الم لوسلة كملا

حة المجا رقم (4د عللع المرتسلة (ال امسلةد سوسل حسلاسي مقلدار (58ا2د ووزن
م للوت مقللدار (53ا23د ومللو مجللا (التجللار وااجهللز والم لواد الم تسريللةد سمللا يللد
علللع امميللة مل ا المجللا وحسل

رات المدرسللين سمللا لللذ مللن تللألير مساةللر علللع العمل
31
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
ان تتوفر ااجهز والمواد واادوا

الم تسرت ا يج

تمكن المعيدين من تهي ة الم تس ار

الم تسرية وال زمة اا لر التلي

للعم الم تسلرت واجل ل لراء التجلار ةلك جيلد كملا

حةل المجللا رقللم (5د المرتسللة السادسللة سوس ل حسللاسي مقللدار (32ا2د ووزن م للوت
مقللدار (35ا74د وم ل ا يللد علللع امميللة م ل ا المجللا ويعللز سللس
الساحلة علع اممية توعية المعيدين والعلاملين فلي الم تسل ار

ل ل حس ل

رات

عللع امميلة تلوفر ةلرو

السل مة واامللان دا ل الم تسل ار وكيةيللة التعامل مللع الملواد الكيميا يللة و للرا ز،هللا
وكيةيللة تةللادت م ا رمللا وكيةيللة التعام ل مللع الح لواد

ا ا وقع ل

ا سللام ا م كمللا

حة ل المجللا رقللم (1د علللع المرتسللة السللاسعة ومللو مجللا المدرسللين سوس ل حسللاسي
مقدار (22ا2د ووزن م وت مقدار (29ا74د وم ا يلد عللع امميلة مل ا المجلا وسملا
يتةلا ملع رات المعيلدين ويعلز سلس
تقللدير واسللتيعا

ك ل ال للرو

وع للدم ت للوفر الوس للا

لل اللع وعلي كل ملن المدرسلين والمعيلدين فللي

التللي تحللي سالعمليللة التعليميللة مللن كلللر اعللداد ال لسللة

التعليمي للة الحديل للة سة للور كافي للة وع للدم ت للوفير ااجه للز ال زم للة

والحديل للة سة للور كافي للة وع للدم ت للوفر الة للرو الكافي للة دا ل ل الم تسل ل ار وسم للا يواكل ل
الت ور السريع في العالم م
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

جــــــدول رقم ( )2مجاالت تقويم دور المختبرات في العملية التعليمية من وجهة
نظر المعيدين مرتبة تنازلياً حسب الوسط الحسابي العام والوزن المئوي

التسلسل المرتبة
1

1

اسم المجال

الوسط

الوزن

التجارب واالجهزة والمواد

2771

6676

الحسابي العام المئوي العام

المختبرية
2

2

االدارة

7727

6672

3

3

بناية المختبر ومستلزمات

2721

66712

العامة
7

1

التقويم

2722

6779

5

5

السالمة العامة في

2721

6771

2

2

المعيدين

2719

6176

1

7

التدريسيون

2711

7972

المختبرات

يت ل مللن الجللدو رقللم (5د ان الوس ل الحسللاسي العللام لمجللاا

اسللتسيان المعيللدين

يت ل لراوق سل للين (78ا41 – 2ا2د وم ل ل ا يع،ل للي ان حجمهل للا اكسل للر مل للن الوس ل ل الحسل للاسي
الةر ي السال (2د سما يع،لي ان حجمهلا مهملة ولكلن سلدرجا
اوزا،ه للا الم ويل للة التل للي جل للاء
(5ا2 – 55ا79د حيل ل ل ل

متةاوتلة ومل ا ملا ي كلد

مت،اغمل للة م للع اوسل للا ها الم ويل للة ا ا كا ،ل ل

تت ل لراوق سل للين

احتل ل ل ل المج ل ل للا رق ل ل للم (4د المرتس ل ل للة الول ل ل للع وم ل ل للو مج ل ل للا

(التج للار والجه للز والمل لواد الم تسري للةد حيل ل

ك للان وسل ل ذ الحس للاسي الع للام (78ا2د

ووز،ذ الم وت (5ا55د وم ا يد علع امميلة مل ا المجلا وسملا ا يتةلا ملع اسلتجاسا
التدريسيون حي
هلللع امميللة التجريل

حة علع المرتسة (اللاللةد ويعز سلس

لل حسل

رات المعيلدين

الم تسللرت كمللا احتل المجللا رقللم (2د المرتسللة اللا،يللة ومللو مجللا

اادار سوسل حسللاسي عللام مقللدار (27ا2د ووزن م للوت عللام مقللدار (2ا55د سمللا يللد
32
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
علع اممية م ا المجلا سملا يتةلا ملع اسلتجاسا

احتل عللع المرتسلة

التدريسليون حيل

اللا،يللة اي لاً م احتل المجللا رقللم (3د علللع المرتسللة اللاللللة اي لاً ومللو (س،ايللة الم تسللر

ومس ل للتلزماتذ العام ل للةد حيل ل ل

ك ل للان وسل ل ل ذ الحس ل للاسي الع ل للام (23ا2د ووز ،ل للذ الم ل للوت

(82ا55د وم ا يد علع اممية م ا المجلا سملا يتةلا ملع اسلتجاسا

التدريسليون كملا

احت ل المجللا رقللم (7د المرتسللة الراسعللة ومللو مجللا التقللويم سوس ل حسللاسي عللام مقللدار
(22ا2د ووزن م للوت مقللدار (9ا57د وم ل ا يللد علللع امميللة المجللا وسمللا يتةللا مللع
اسللتجاسا

التدريس لليون ويع للز سللس

سللالتقويم ال ل ت مللن
المتعلمللين المهللا ار

لل ل ان التدريس لليون مللم المع،ي للون سدرج للة اول للع

لللذ يللتم معرفللذ مللد مللا تحقللا مللن امللدا

ترسويللة فللي اكسللا

التللي تسللاعد فللي ا،جللاق عملللذ فللي المسللتقس (مجللا التللدريسد

واحت ل المجللا رقللم (5د المرتسللة ال امسللة سوس ل حسللاسي عللام مقللدار (21ا2د ووزن
م للوت مقللدار (1ا57د وم ل ا يللد علللع امميللة م ل ا المجللا وحة ل المجللا رقللم (2د
علللع المرتس للة السادس للة سوسل ل حس للاسي ع للام مق للدار (49ا2د ووزن م للوت ع للام مق للدار
(5ا54د وملو مجللا (السل مة العامللة فلي الم تسل ار د ومل ا يع،للي ان ،سلسة تحقللا مل ا
المج للا عالي للة لكل ل م للن المدرس للين والمعي للدين سة للور عام للة حيل ل

ج للاء ف للي المرتس للة

السادسل للة سال،سل للسة للمدرسل للين والمرتسل للة ال امسل للة سال،سل للسة للمعيل للدين وحة ل ل المجل للا
رقم (1د عللع المرتسلة السلاسعة سوسل حسلاسي علام مقلدار (41ا2د ووزن م لوت مقلدار
(2ا79د وم ا يد علع اممية م ا المجا وسما يتةا مع استجاسا
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الفصــــل الخامــــس
االستنتاجات والتوصـــــيات والمقترحات
فللي

للوء ،تللا ج السح ل

وم،اقةللتها يمكللن فهللم مللد امميللة دور الم تس ل ار

الكيميل للاء فل للي كليل للة الترسيل للة فل للي العمليل للة التعليميل للة مل للن ل ل
اامللدا

فللي قسللم

المسل للاعد فل للي تحقيل للا

الترسويللة المرجللو فللي اعللداد جي ل مللن المدرسللين قللادرين علللع ت،ةي ل الم،للامج

الد ارسللية الحديلللة فللي تعللليم مللاد الكيميللاء فللي المللدارس ااساسللية مللن ل

تحقيللا

املدافها الترسويلة فلي اعلداد جيل قلادر عللع دفلع عمليلة التقللدم فلي المجتملع ملن ل
مواكسة الت ور السريع ال ت يحد
التوصـــــــــيات :

في العالم م

 -1ا،ةللاء م تس ل ار حديلللة وتحللدي
وادوا

القللديم م،هللا وتجهيزمللا سك ل مللا يلللزم مللن م لواد

واجهز كيميا ية م
سل ل (ةيدليةد ووحدا

 -2تجهيز الم تس ار

حماية والوقاية م

 -3عمل دو ار تعريةيللة للمتعلمللين فللي المرحلللة ااولللع فيمللا يتعلللا ةللرو ااما،للة
والس مة العامة م
 -4اد ل للا المدرس ل للين والمعي ل للدين دو ار تدريسي ل للة ف ل للي ة ل لليا،ذ واس ل للت دام ااجه ل للز
الكيميا ية الحديلة م
 -5ا،ةل للاء وتو ي ل ل

م تس ل ل ار حديلل للة فل للي دمل للة وت ل للوير الةل لل،اعا

الكيميا يل للة

المت ور في دمة الةال العام م
 -2ا،ةللاء فريللا عمل كيميللا ي للعمل علللع مل الم تسل ار مللن ل
دو ار تدريسية مت ةةذ م
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المقتــــرحات :
 -1اجراء سحلو تقلارن سلين تجلار الم تسل ار
اا ر من حي

فلي كليلا

الترسيلة والكليلا

العلميلة

ع،وا،ين التجار والمواد المستلمة وااجهز م

 -2اجل لراء سح للو ا للر وية للك دورت كل ل ( 4س لل،وا د لمعرف للة م للد م للا ت للم م للن
ت فللي السلللسيا

ومللد مللا تللم مللن تللدعيم اايجاسيللا

فللي م ل ا المجللا للواقللع

التعليمي في العراا م
Evolution of the role of chemistry department laboratories
in the educational process in the College of Education /
Ibn al-Haytham / University of Baghdad from the
perspective of teachers and teaching assistants.
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Abstract
The chemistry of Sciences task taught in all phases of
basic education and higher education in colleges (agriculture,
science, pharmacy, basic education, dentistry, veterinary
medicine) because they intervene in many joints daily life and
its impact on the progress of societies in terms of industrial and
economic terms intervention chemistry in the food industry, and
pharmaceutical industries, and industries fabrics, agriculture
and the development of livestock by overlapping with many
sciences such as genetics, so there had to be interest
Bmokhtbradtha and straightened because chemistry is a
science of experimental nature, which relies heavily on the
involvement of learners in the educational process through the
exercise of various processes of
science, such as observation, inference and prediction and
interpretation, and others. To ensure their outputs (learners)
are with a good level of skill and scientific to help
them practice their scientific laboratories successfully and
because the Department of
Chemistry College of Education / Ibn al-Haytham / University
of Baghdad Did not conduct the process of evaluating long ago
by science researcher had to be a Tqoimama for proposals to
develop and which will positively on scientific basic education in
the early stages through instructive Bmkhrgen Mohali good
rehabilitation services and achieving educational goals. As the
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experience researcher in the field of teaching university indicate
a weakness in the use of laboratories by graduates of the
College of Education/Ibn al-Haytham in primary and secondary
schools may be due spread to the stages of university
education is therefore objective of this research is to
evaluate the role of laboratories Department of Chemistry
College of Education/Ibn al-Haytham/University of Baghdad
from the perspective of teachers and teaching assistants in the
educational process as for measures research, the researcher
followed the following steps.
1- researcher used the descriptive method in the problem
description and diagnosis
2- Determine the sample search Tdrisie and reinsurers
Department of Chemistry, College Education Ibn al-Haytham /
University of Baghdad, which amounted to 256 teaching of the
research community and a sample of 256 adult assistants 85
herself research community Ge's
3- INT-resolution adopted as a research tool, which was built
during the scoping study conducted by a researcher at society
Tdrisie and Reinsurance Department of Chemistry / like any
education Ibn al-Haytham / Baghdad University and through
access to literature and studies relevant previous
4- extracted researcher honesty virtual questionnaire where the
number of vertebrae-resolution finalized (65) is poor while in
the initial wording contains (75)
37
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5- researcher used to measure the stability-resolution method
re-test using Pearson stability factor, which amounted to (80)
6- researcher used Pearson correlation coefficient and the
mean percentage weight means statistical analysis of the
results discussed
7- The results revealed a weakness of the role of the
laboratory in the educational process in the Department of
Chemistry in the Faculty of Education Ibn al-Haytham /
University of Baghdad, the result of
8- shortage of organs modern chemical and non-modern
laboratories in the section as well as the failure to provide
materials and tools chemical that enables the work of each
student individually to Akedz skills chemicals needed for the
success of his work in the future. Failure to provide the
conditions of safety and security cafe each laboratory
laboratories. Increasing the number of students admitted to the
college affects accommodate them laboratories and Ast
researcher:
1- the establishment of modern laboratories and modernizing
old ones and processing a pharmacy and protection units and
the prevention and work induction courses for learners in the
first phase concerning the conditions of safety and security
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المصــــــــــادر
 -1احمللد سللليمان عللود ا اساسلليا

السح ل

العلمللي فللي الترسيللة والعلللوم اا،سللا،ية ا

 2ا جامعة اليرمو – كلية الترسية ا  1992م
فل للي ااحةل للاء السل لللوكي ا  3ا م سعل للة دمةل للا ا

 -2احمل للد ع،سل للر ا ااساسل لليا
 1998م

 -3اام للام ا مةل ل ةع محم للود و للرون ا التق للويم والقي للاس ا وزار التعل لليم والسحل ل
العلمي ا سةداد ا جامعة سةداد ا  1998م
 -4توفي للا مرع للي ا محم للد محم للود الحيل للة ا الم ،للامج الترسوي للة الحديل للة ا  1ا دار
المسير لل،ةر والتوزيع ا عمان ا  2888م
 -5داود مامر محمد ا محمد مهدت محمد ا اساسيا

في ار لا التلدريس العاملة ا

دار الحكمة ا الموة ا  1991م
 -2د ارسللا

ترسويللة ا مجلللة مت ةةللة يةللدرما مركللز السحللو والد ارسللا

الترسويللة

فللي وزار الترسيللة ا جمهوريللة الع لراا ا المجلللد – 3السلل،ة اللاللللة – العللدد اللللا،ي
عةر تةرين ااو  2818ةوا  1431م ل م
 -7رة ل ل للدت لسيل ل ل ل

وزم ل ل للذ ا ااس ل ل للس العام ل ل للة للت ل ل للدريس ا دار اللقاف ل ل للة لل ساع ل ل للة

وال،ةر ا  1953م
 -5زيتللون محمللد عللاي

ا اسللالي

تللدريس العلللوم ا

 1ا الةللرا لل،ةللر والتوزيللع ا

عمان ا  1994م
-9

لعل ل

مم للام ا ة للئ ع للن عل للم ال لل،ةس الترس للوت ا دار عم للار لل ساع للة وال،ة للر ا

عمان  1954م
 -18عساي،للذ اديسللة ا المعيقللا

التللي تواجللذ اسللت دام الم تس ل ار

اععدادية من وجهة  ،ر المعلمين والمعلما

المدرسللية فللي المرحلللة

ا جامعة اليرمو  1998م

 -11عسل ل ل للد الل ل ل للرحمن عل ل ل للدس ا مس ل ل ل للادئ ااحةل ل ل للاء فل ل ل للي الترسيل ل ل للة ا
ااقةع  1953م
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كويللدان ا مللد

عللو

الجامعي ا العين ا ااما ار
 -13عسي للدا

الللع ار للا التللدريس ا

 3ا دار الكتل

العرسية المتحد ا  2881-2888م

ا دوق للان وكايي للد عس للد الح للا ا وعس للد ال للرحمن ع للدس ا السحل ل

مةهوملة وادواتللة واسلاليسة ا

العلم للي

 7عمللان ا دار الةكللر لل ساعلة وال،ةللر والتوزيللع ا

 2881م
 -14ع لريةيج سللامي ا و الللد حسللين مةللل ا فللي القيللاس والتقللويم ا

 4ا عمللان ا

دار مجد اوت لل،ةر 1999م
 -15عزي للز ح ،للا داود وا ،للور حس للين ا م ،للامج السحل ل

الترس للوت ا جامع للة سة للداد ا دار

الحكمة لل ساعة وال،ةر ا 1998
 -12ع للو ا جللود
العملي ا

عللز ا اادار المدرسللية الحديلللة م،امجهللا ال ،ريللة وت سيقاتهللا

 1ا دار العلمية الدولية ودار اللقافة لل،ةر والتوزيع  2881م

 -17ق ل ل ل ل للامي ا يوس ل ل ل ل ل

ا ت ،ل ل ل ل لليم التل ل ل ل للدريس ا دار الةكل ل ل ل للر لل ساعل ل ل ل للة وال،ةل ل ل ل للر ا

عمان ا  2881م
 -15ق،للدلجي عللامر اسلراميم ا السحل

العلمللي واسللت دام مةللادر المعلومللا

ا سةللداد ا

م اسع دار الة ون اللقافية العامة ا 1993م
 -19مللدكور ا علللي احمللد ا  ،ريللا
م،ةو ار

الم،للامج الترسويللة ا

 1ا دار الةكللر العرسللي ا

جامعة القامر ا  1997م

 -28المق للدم ارو اس للماعي محم للد ا معلوم للا

اجل لراء التج للار العلمي للة ف للي العل للوم

ال سيعيل للة للمل للرحلتين ااعداديل للة واللا،ويل للة فل للي ةل لل،عاء ا جامعل للة سةل للداد ا كليل للة
الترسية – اسن الهيلم ا  1994م
 -21مهل ل للدت مجي ل ل للد مه ل ل للدت ا الكيمي ل ل للاء الع ل ل للوية ل لس ل ل للة عل ل ل للوم الحي ل ل للا ا جامع ل ل للة
سةداد – كلية الترسية – اسن الهيلم ا م سعة سي

الحكمة ا  1955م

، -22اديللة ا فا مللة ا م،للامج و ار للا تللدريس العلللوم ل لسللة الة ل
دار الكت

والولا ا ا سةداد ا  2811م
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مس للتقسلية ف للي م ،للامج الترسي للة ا

 1ا دار

اللقافة وال،ةر ا عمان ا 1995م
 -24يعق ل للو ،ةل ل لوان ا الجدي ل للد ف ل للي ت ل للدريس العل ل للوم ا

 1ا عم ل للان ا م سع ل للة دار

الةكر ا  1959م
 -25يوس

ق امي ا ت ،يم التدريس ا دار الةكر لل ساعة وال،ةر ا عمان ا 2881
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